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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

ALRIMO � GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Avenida do Eng. Duarte Pacheco, torre 1, 11.º, 1070 Lisboa

Capital social: 250 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 7328/98.
Contribuinte n.º 504095021.

Balanço em 30 de Setembro de 2002
(Em euros)

2002 2001
Código �Activodas  contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

10+11 1 � Caixa e disp. em bancos centrais ........................... � � � �
12+13 2 � Dispon. à vista sobre instituições de crédito .......... 24 536 � 24 536 47 034

20 3 � Outros créditos sobre inst. de crédito ............... 310 000 � 310 000 249 399
16+22+23+28 4 � Crédito sobre clientes ......................................... � � � �

240+241 5 � Obrigações e outros títulos de rend. fixo ........... � � � �

b) Obrigações e outros títulos de rend. fixo � � � � �
de emissores.

243+2490�2491 6 � Acções e outros títulos de rend. variável ........... � � � �
401+491 8 � Partes de capital em empresas coligadas ............. � � � �

41+460�481 9 � Imobilizações incorpóreas ................................... 12 824 10 990 1 834 3 958
42+461�481 10 � Imobilizações corpóreas ...................................... � � � �
19+27+402 13 � Outros activos ..................................................... 50 � 50 �

51/5/6 (dev.)�58 15 � Contas de regularização ...................................... 3 412 � 3 412 5 047
69 16 � Prejuízo do exercício .......................................... � � � �

                Total do activo ................................ 350 822 10 990 339 832 305 438

(Em euros)

Código Passivo 2002 2001das contas

32+33+35 2 � Débitos para com clientes ...................................................................................... � �
36+39 4 � Outros passivos ....................................................................................................... 278 �

52/4/6 (cre.)+58 5 � Contas de regularização .......................................................................................... 19 066 10 377
60 8 � Passivos subordinados ............................................................................................. � �
62 9 � Capital subscrito ..................................................................................................... 250 000 249 399
63 11 � Reservas .................................................................................................................. 46 969 26 559
69 14 � Lucro do exercício ................................................................................................. 23 519 19 103

                                                                    Total do passivo ......................................................... 339 832 305 438

A Administração, (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000081343
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BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL, S. A.

Capital social: 5 262 652 500$00

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2011.
Contribuinte n.º 502519215.

Balanço em 30 de Junho de 2001 e 2000
(Em milhares de escudos)

Ano Ano anterior
Código �Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

10+11 11 � Caixa e disp. em bancos centrais 32 366 � 32 366 3 890 678
12+13 12 � Disp. à vista sobre inst. de crédito 843 836 � 843 836 883 329

20+21+280+281+ 13 � Outros créditos sobre inst. de crédito 65 094 912 � 65 094 912 46 292 386
2880+2881+2890+

2891�29000�29001�
29010�29011�2951

16+22+23+282+283+ 4 � Créditos sobre clientes ................... 5 416 864 � 5 416 864 5 623 862
287+2882+2883+2887+

2892+2893+2897�
29002�29003�29012�

29013�29017�2952

240+241+245+255+ 5 � Obrig. e outros títulos de rend. fixo 46 962 021 141 823 48 820 198 28 916 308
2480+250+251+2580+

2840+2884+2894�
290140�2920�2921�

2925�2953

2400+2401+2410+  a) Obrig. e outros títulos de rendim. . 30 992 883 327 30 992 555 4 702 568
2500+2501+2510+ fixo � de emissores públicos.
2840+2884+2894�

29040�29200�29210�
2925�2953

2402+2411+2412+  b) Obrig. e outros títulos de rendim. 15 969 138 141 495 25 480 594 15 479 328
2480+2502+2511+ fixo � de outros emissores.

2512+2580+2840+2894�
29040�29209�29219�

2925�2953

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

243+244+2481� 6 � Acções e outros tít. de rendimento 25 610 648 130 054 25 480 594 15 479 328
24810+2490�2491+ variável.

253+254+2581�
25810+2841�29041�

291�2923�2924�
2925�2953

401�491 18 � Partes do cap. em emp. coligadas 2 489 502 123 012 2 366 490 1 455 693
41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas .............. 149 416 127 704 21 712 29 213

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ................. 1 167 040 668 713 498 327 389 397
468+4691�482

4200+4610�48200  (Das quais: imóveis) ...................... (471 575) (239 397) (232 178) (167 928)

14+15+19+27�27003� 13 � Outros activos ................................ 5 379 490 � 5 379 490 2 905 446
299+402+409�499

51+55+56 (dev.)+ 15 � Contas de regularização ................. 71 400 777 � 71 400 777 32 298 593
58 (dev.)+59 (dev.)

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

      Total do activo ................... 224 546 872 1 191 306 223 355 566 138 164 233

(Em milhares de escudos)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

30+31 1 � Débitos  para com instituições de crédito .................................... 25 734 257 28 846 824

30020+30120+ a) À vista ........................................................................................ 5 122 962 4 548 353
30220+31020+

31220+31320+31920

1�1a) b) A prazo ou com pré-aviso ......................................................... 20 611 295 24 298 471
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32+33+35 2 � Débitos para com clientes ............................................................ 68 159 806 47 063 066

3213+3223 a) Depósitos de poupança ............................................................... � �
32�3213�3223+33+35 b) Outros débitos ............................................................................. 68 159 806 47 063 066

3200+3210+ ba) À vista .............................................................................. 28 837 751 14 707 229
3220+3230

b)�ba) bb) A prazo ............................................................................ 39 322 055 32 355 837

34 3 � Débitos representados por títulos ................................................. 9 051 602 7 463 502

341 a) Obrigações em circulação ........................................................... 8 706 490 7 463 502
340+342+349 b) Outros ......................................................................................... 345 112 �

36+39 4 � Outros passivos ............................................................................. 918 085 638 231

52+54+56 (cred.)+ 5 � Contas de regularização ................................................................ 95 188 622 33 281 007
58 (cred.)+59 (cred.)

610+611+612 6 � Provisões para riscos e encargos .................................................. 117 798 15 812

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ............................. � �
610+611+613 b) Outras provisões ......................................................................... 117 798 15 812

619 6-A � Fundo para riscos bancários gerais ........................................... 898 804 513 440
60 8 � Passivos subordinados ................................................................... 6 492 665 6 492 665
62 9 � Capital subscrito ............................................................................ 5 262 653 5 250 000
632 10 � Prémios de emissão ...................................................................... 472 500 472 500

630+631+639 11 � Reservas ........................................................................................ 9 304 840 6 660 909
66 13 � Resultados transitados ................................................................... 15 060 15 060

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício ........................................................................ 1 738 874 1 451 217

                               Total do passivo ..................................................... 223 355 566 138 164 223

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000083199

(Em milhares de escudos)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL, S. A.

Capital social: 5 262 652 500$00

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2011.
Contribuinte n.º 502519215.

Balanço em 31 de Março de 2001
(Em milhares de escudos)

Ano Ano anterior
Código �Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

10+11 11 � Caixa e disp. em bancos centrais 1 376 097 � 1 376 097 80 087
12+13 12 � Disp. à vista sobre inst. de crédito 30 400 729 � 30 400 729 3 165 845

20+21+280+281+ 13 � Outros créditos sobre inst. de crédito 103 800 087 � 103 800 087 30 349 103
2880+2881+2890+

2891�29000�29001�
29010�29011�2951

16+22+23+282+283+ 4 � Créditos sobre clientes ................... 5 792 743 288 462 5 504 281 10 757 611
287+2882+2883+2887+

2892+2893+2897�
29002�29003�29012�

29013�29017�2952

240+241+245+255+ 5 � Obrig. e outros títulos de rend. fixo 61 398 149 35 881 61 362 267 40 749 609
2480+250+251+2580+

2840+2884+2894�
290140�2920�2921�

2925�2953

2400+2401+2410+  a) Obrig. e outros títulos de rendim. 44 428 373 � 44 428 373 17 826 754
2500+2501+2510+ fixo � de emissores públicos.
2840+2884+2894�

29040�29200�29210�
2925�2953
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(Em milhares de escudos)

Ano Ano anterior
Código �Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

2402+2411+2412+  b) Obrig. e outros títulos de rendim. 16 969 776 35 881 16 933 895 22 922 855
2480+2502+2511+ fixo � de outros emissores.

2512+2580+2840+2894�
29040�29209�29219�

2925�2953

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

243+244+2481� 6 � Acções e outros tít. de rendimento 21 265 228 116 081 21 149 147 20 889 867
24810+2490�2491+ variável.

253+254+2581�
25810+2841�29041�

291�2923�2924�
2925�2953

401�491 18 � Partes do cap. em emp. coligadas 2 489 502 124 091 2 365 411 1 455 080
41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas .............. 149 416 123 860 25 556 26 922

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ................. 1 136 089 628 252 507 837 361 287
468+4691�482

4200+4610�48200  (Das quais: imóveis) ...................... (466 954) (228 531) (238 423) (176 010)

14+15+19+27�27003� 13 � Outros activos ................................ 2 671 875 � 2 671 875 2 344 805
299+402+409�499

51+55+56 (dev.)+ 15 � Contas de regularização ................. 67 122 535 � 67 122 535 56 019 383
58 (dev.)+59 (dev.)

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

      Total do activo ................... 297 602 449 1 316 627 296 285 822 166 199 599

(Em milhares de escudos)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

30+31 1 � Débitos  para com instituições de crédito .................................... 97 649 851 39 998 211

30020+30120+ a) À vista ........................................................................................ 4 686 048 5 038 878
30220+31020+

31220+31320+31920

1�1a) b) A prazo ou com pré-aviso ......................................................... 92 963 803 34 959 333

32+33+35 2 � Débitos para com clientes ............................................................ 107 786 344 36 789 067

3213+3223 a) Depósitos de poupança ............................................................... � �
32�3213�3223+33+35 b) Outros débitos ............................................................................. 107 786 344 36 789 067

3200+3210+ ba) À vista .............................................................................. 23 157 155 7 718 833
3220+3230

b)�ba) bb) A prazo ............................................................................ 84 629 189 29 070 234

34 3 � Débitos representados por títulos ................................................. 9 408 177 10 463 502

341 a) Obrigações em circulação ........................................................... 9 408 177 10 463 502
340+342+349 b) Outros ......................................................................................... � �

36+39 4 � Outros passivos ............................................................................. 857 655 81 603

52+54+56 (cred.)+ 5 � Contas de regularização ................................................................ 56 793 528 58 712 838
58 (cred.)+59 (cred.)

610+611+612 6 � Provisões para riscos e encargos .................................................. 110 554 59 848

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ............................. � �
610+611+613 b) Outras provisões ......................................................................... 110 554 59 848

619 6-A � Fundo para riscos bancários gerais ........................................... 768 769 481 248
60 8 � Passivos subordinados ................................................................... 6 492 665 6 492 665
62 9 � Capital subscrito ............................................................................ 5 262 653 5 250 000
632 10 � Prémios de emissão ...................................................................... 472 500 472 500

630+631+639 11 � Reservas ........................................................................................ 6 648 257 4 962 179
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66 13 � Resultados transitados ................................................................... 2 671 643 1 713 790
69 (cred.) 14 � Lucro do exercício ........................................................................ 1 363 227 722 148

                               Total do passivo ..................................................... 296 285 822 166 199 599

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000083197

(Em milhares de escudos)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

PROBOLSA � SOCIEDADE CORRETORA, S. A.

Sede: Avenida do Eng. Duarte Pacheco, torre 1, 11.º, 1070 Lisboa

Capital social: 375 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 7206/98.
Contribuinte n.º 504172239.

Balanço em 30 de Setembro de 2002
(Em euros)

2002 2001
Código �Activodas  contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

10+11 1 � Caixa e disp. em bancos centrais ........................... 2 246 � 2 246 7 481
12+13 2 � Dispon. à vista sobre instituições de crédito .......... 934 643 � 934 643 212 420

20 3 � Outros créditos sobre inst. de crédito ............... � � � �
16+22+23+28 4 � Crédito sobre clientes ......................................... � � � �

240+241 5 � Obrigações e outros títulos de rend. fixo ........... � � � 16 534

b) Obrigações e outros títulos de rend. fixo � ... � � � 16 534
de emissores.

243+2490�2491 6 � Acções e outros títulos de rend. variável ........... � � � �
401+491 7 � Participações ....................................................... 5 000 � 5 000 115 833

41+460�481 9 � Imobilizações incorpóreas ................................... 114 781 49 672 65 109 23 554
42+461�481 10 � Imobilizações corpóreas ...................................... 704 856 359 799 345 057 506 115
19+27+402 13 � Outros activos ..................................................... 50 � 50 213

51/5/6 (dev.)�58 15 � Contas de regularização ...................................... 83 413 � 83 413 178 750
69 16 � Prejuízo do exercício .......................................... � � � 289 507

                Total do activo ................................ 1 844 989 409 471 1 435 518 1 361 407

(Em euros)

Código Passivo 2002 2001das contas

32+33+35 2 � Débitos para com clientes ...................................................................................... � �
36+39 4 � Outros passivos ....................................................................................................... 20 761 46 150

52/4/6 (cre.)+58 5 � Contas de regularização .......................................................................................... 214 816 98 989
610+611+612 6 � Provisões para riscos e encargos ............................................................................ � �

62 9 � Capital subscrito ..................................................................................................... 375 000 374 099
63 11 � Reservas .................................................................................................................. 841 268 842 169
69 13 � Resultados transitados ............................................................................................. (315 632) �

14 � Lucro do exercício ................................................................................................. 299 305 �

                                                                    Total do passivo ......................................................... 1 435 518 1 361 407

A Administração, (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000081342
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PARTE B
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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
AVEIRO

NELSON R. N. OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5520/
020328; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 79/020328.

Certifico que foi constituída por Nelson Rodrigues Nunes de Oli-
veira uma sociedade comercial por quotas com a denominação em
epígrafe, que se regerá pelo pacto social seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Nelson R. N. Oliveira,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Miguel Torga, 26, lugar
e freguesia de São Bernardo, concelho de Aveiro.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e representações de
material de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital à sociedade até ao montante global correspondente a qua-
tro vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei.

20 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Loura Martins. 2000934293

CIVIDUSA � CONSTRUÇÃO CIVIL E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5572/
020927; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020927.

Certifico que, por escritura de 25 de Setembro de 2002, outorga-
da a fl. 47 do livro n.º 214-A, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, foi constituída por José
Duarte dos Santos Génio, casado, a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CIVIDUSA � Construção Civil
e Investimentos Imobiliários, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Rua de Hintze Ribeiro, 28, cave, freguesia de Vera Cruz, concelho e
cidade de Aveiro.

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, sucur-
sais, filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer
ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio, José Duarte dos Santos Génio.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual a 20 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio, José Duarte dos Santos
Génio, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas es-
tranhas 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 socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na situ-
ação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do, desde já, o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos
e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD, bem
como comprar e tomar de arrendamento imóveis necessários à pros-
secução 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, a aquisição de equipamento e ins-
talação da sede social, despesas estas que a sociedade assume logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930050

SANTOS & PESSOA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3986/
970428; identificação de pessoa colectiva n.º 503862053; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 23/
011221.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Rua de
Aires Barbosa, 57-A, freguesia da Glória, Aveiro.

8 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000171910

A. FONTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3716/
960226; identificação de pessoa colectiva n.º 501262300; inscrição
n.º 21; número e data da apresentação: 2/021010.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 23 � 28 de Janeiro de 20031968-(116)

Certifico a alteração parcial do contrato, tendo sido alterado ar-
tigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O objecto social é:
1) Comércio de veículos automóveis, suas peças e acessórios e

indústria de reparação desses mesmos veículos;
2) Transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem,

serviço de logística, transporte de veículos sinistrados ou avariados;
3) Aluguer sem condutor de automóveis ligeiros de passageiros,

automóveis ligeiros de mercadorias e motociclos.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000938787

NEW ESTIMATED TIME 7S. � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5562/
021118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021118.

Certifico que por, escritura de 11 de Novembro de 2002, outor-
gada a fl. 71 do livro n.º 155-C, no 1.º Cartório Notarial de Aveiro,
foi constituída entre Acácio de Oliveira Ferreira, casado, Rafael
Alexandre Tavares da Silva, casado, e Nuno Leandro Crespo Tava-
res, solteiro, maior, a sociedade em epígrafe, que se rege pelo con-
trato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma New Estimated Time 7S. � Presta-
ção de Serviços de Informática, L.da, e tem a sede na Estrada Nacio-
nal n.º 109, variante de Cacia, freguesia de Cacia, concelho de Aveiro.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou concelho limítrofe e criar sucursais, delegações ou
qualquer outra forma de representação, em qualquer ponto do terri-
tório nacional ou estrangeiro, e adquirir participações sociais em
sociedades mesmo com objecto social diferente do seu.

2.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços de informáti-
ca e Internet, comércio a retalho e aluguer de produtos e artigos
informáticos, comércio de telemóveis e pacotes de televisão por
cabo, exploração de máquinas de vending, serviços de fotocópia de
documentos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, representado por três quotas de 5000 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Acácio de Oliveira Ferreira, Rafael
Alexandre Tavares da Silva e Nuno Leandro Crespo Tavares.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao valor de 150 000 euros, desde que deliberado por unani-
midade, e os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade quan-
do ela destes careça.

4.º

A gerência da sociedade, com a remuneração que vier a ser delibe-
rada em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios.

§ único. Para que a sociedade fique obrigada é necessária a inter-
venção de dois gerentes.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, quando feita a estra-
nhos depende do prévio consentimento da sociedade, que se reserva
o direito de preferência, direito que, em segundo lugar, pertence aos
sócios se ela não o exercer.

6.º

1 � As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros
sociais, depois de retirado o montante para o fundo de reserva legal.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000938760

FARRAS, FITAS E GUITARRADAS � COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, CALÇADO E ARTIGOS ACADÉMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5563/
021119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/021119.

Certifico que, por escritura de 19 de Setembro de 2002, outorga-
da a fl. 127 do livro n.º 152-C, no 1.º Cartório Notarial de Aveiro,
foi constituída entre Rafael Nunes de Carvalho, solteiro, maior, Ana
Sofia Marques Matos Oliveira, solteira, maior, e Cidália da Silva Seiça,
solteira, maior, a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Farras, Fitas e
Guitarradas � Comércio de Vestuário, Calçado e Artigos Académi-
cos, L.da, e tem a sua sede na Travessa de Mário Sacramento, 9,
rés-do-chão, fracção D, freguesia da Vera Cruz, concelho de Aveiro.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário, calça-
do e artigos académicos.

3.º

A sociedade pode subscrever, adquirir ou alienar participações no
capital de sociedades de responsabilidade limitada, ainda que de ob-
jecto diferente do seu, ou reguladas por leis especiais, bem como
participar em consórcios, agrupamentos complementares de empre-
sas ou quaisquer outras formas de associação entre empresas.

4.º

1 � O capital social é de 5100 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de três quotas no valor de 1700 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 750 000 euros, por deliberação unânime
de todos os sócios.

3 � Os sócios poderão efectuar à sociedade os necessários supri-
mentos, dependendo a celebração dos contratos de suprimento de
deliberação unânime dos sócios, a votar em assembleia geral.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele fica afecta aos três sócios, desde já designados gerentes, com a
remuneração que vier a ser deliberada em assembleia geral.

§ único. Para que a sociedade fique obrigada em todos os actos e
contratos são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

6.º

1 � A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, é livre
entre os sócios.

2 � A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios,
em primeiro, e a sociedade, em segundo lugar, do direito de prefe-
rência.

3 � O cedente fica sempre obrigado a comunicar aos sócios e à
sociedade, por carta registada, a identidade do cessionário e os ter-
mos da cessão, devendo os preferentes comunicar ao cedente, por
carta registada, dentro de 30 dias, o seu propósito de exercer o seu
direito.

7.º

No caso de dissolução e na falta de acordo, todo o activo e pas-
sivo será adjudicado ao sócio que melhor proposta apresentar.

8.º

A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros anuais,
podendo deliberar, com maioria simples dos votos correspondentes
ao capital social, que os lucros apurados no exercício, depois de re-
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tiradas as importâncias destinadas a reserva legal, ou qualquer reser-
va contratual ou fundo estatutário, não sejam distribuídos aos sóci-
os, no todo ou em parte.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000938779

PIRES, CARVALHO & LOBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pessoa
colectiva n.º 502749962; data do depósito: 020625.

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

7 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assina-
tura ilegível.) 2000935966

AGROTÁVORA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS E PECUÁRIA L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4123;
identificação de pessoa colectiva n.º 504011260; data do depósito:
27062002.

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

29 de Novembro 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000930590

TÁXIS AMÍLCAR PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4868;
identificação de pessoa colectiva n.º 504927523; data de depósito:
260202.

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

19 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assina-
tura ilegível.) 2000937411

DRIVING WATER SOLUTIONS � COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5571/
021127; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/021127.

Certifico que, por escritura de 13 de Novembro de 2002, outor-
gada a fl. 143 do livro n.º 246-F, no 2.º Cartório Notarial de Avei-
ro, foi constituída entre Dulce Maria Paiva da Silva Pinto de Almei-
da e Costa, casada, e Maria da Graça Calisto Vicente de Ataíde e Sá,
solteira, maior, a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação de Driving Water Solutions �
Comércio e Distribuição de Água, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada na Rua do Dr. João de
Moura, 73, 6.º, esquerdo, freguesia da Vera Cruz, do concelho de
Aveiro.

2 � Poderá a gerência mudar a sede social para qualquer outro
local do concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar quaisquer formas locais de representação onde e quando o
entender conveniente.

3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e distri-
buição de água e produtos alimentares. Actividades de consultoria
para os negócios e a gestão. Serviços e formação profissional.

4.º

Capital

1 � O capital social, integralmente subscrito e já realizado em
dinheiro, é de 5000 euros, correspondente à soma de duas quotas,
sendo uma do valor nominal de 4250 euros, da sócia Maria da Graça
Calisto Vicente de Ataíde e Sá, e sendo outra quota do valor nomi-
nal de 750 euros, da sócia Dulce Maria Paiva da Silva Pinto de Al-
meida e Costa.

5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeada ge-
rente a sócia Maria da Graça Calisto Vicente de Ataíde e Sá.

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

6.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias, salvo quan-
do a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de convoca-
ção.

7.º

Prestações suplementares

Serão exigíveis aos sócios prestações suplementares até ao quín-
tuplo do capital social, mediante deliberação unânime dos sócios.

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a proceder ao levantamento
do capital depositado para pagamento do giro social e das despesas
com a constituição da sociedade.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930042

STARLAB � PRODUÇÃO DE SERIGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4826/
000504; identificação de pessoa colectiva n.º 504711768; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 7/020704.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
145 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios
Immobiliare G. F. 3 � S. P. A., com 141 250 euros, e Fontanini
Corrado, com 3750 euros, para reforço das suas quotas, tendo sido
alterado o artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, dividido em duas quotas: uma de 142 500 euros, da
sócia Immobiliare G. F. 3 � S. P. A., e uma outra de 7500 euros, do
sócio Fontanini Corrado.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930069

STARLAB � PRODUÇÃO DE SERIGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4826/
000504; identificação de pessoa colectiva n.º 504711768; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 9/020704.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto, tendo sido
alterados os artigos 5.º e 6.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

5.º

A gerência da sociedade compete a quem for designado pela as-
sembleia geral, ficando desde já gerente o sócio António José Cra-
veiro Simões, já nomeado.
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6.º

Para obrigar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente, basta a assinatura do gerente António José Craveiro Simões
ou dos gerentes futuramente nomeados.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930077

VIANOR � CONSTRUÇÕES DAS AUTO-ESTRADAS
DA COSTA DE PRATA, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3/000418;
identificação de pessoa colectiva n.º 504934619; averbamento n.º 3
à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 12 a 15/020626.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções do administrador António Carvalho Barra,

por renúncia, em 11 de Dezembro de 2001.
Cessação de funções do administrador Fernando Joaquim Queirós

Ribeiro, por renúncia, em 14 de Março de 2002.
Designação de administradores: designados: Isaac Chazan, casado,

Bairro Alto das Flores, Rua de João Infante, lote 2, 7.º, D, Cascais,
e António José Clara Neves Resende, casado, Avenida do Dr. Fer-
nando Aroso, 878, 4.º, direito, Leça da Palmeira.

Data da deliberação: 27 de Março de 2002.

27 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000938892

AVEISEC � EMPREITEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3239;
identificação de pessoa colectiva n.º 503124249; data do depósito:
020627.

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

25 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assina-
tura ilegível.) 2000939180

QUARTO CRESCENTE � REALIZAÇÕES
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4239;
identificação de pessoa colectiva n.º 504120751; data do depósito:
020626.

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

20 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assina-
tura ilegível.) 2000937373

SANTA MARIA DA FEIRA

SOARES DA SILVA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8028/021105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
021105.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Orlando Soares da Silva e mulher, Albina Paula da Silva Nunes de
Oliveira, casados na comunhão de adquiridos, a sociedade em epígra-
fe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Soares da Silva & Oliveira, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Cedro, 190, da freguesia de Mozelos, con-
celho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar sucur-
sais.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de informática e
serviços.

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 cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, fica afecta a ambos os sócios, desde já nomeados geren-
tes.

§ 1.º A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, será exercida por qualquer um dos
gerentes isoladamente.

§ 2.º Os gerentes serão remunerados ou não, consoante for deli-
berado em assembleia geral, com base no critério de efectividade de
funções executivas.

§ 3.º Os gerentes poderão constituir procuradores da sociedade para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.

§ 4.º A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos:

a) Pela assinatura de qualquer um dos gerentes;
b) Pela assinatura de um procurador da sociedade com poderes

para o efeito.
5.º

Fica vedado aos gerentes e procuradores obrigar a sociedade em
fianças, abonações, avales, letras de favor e outros actos, contratos
ou documentos estranhos ao negócio, sob pena de o infractor res-
ponder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe ocasionar.

6.º

A cessão de quotas ou a sua divisão é livre entre os sócios, seus
cônjuges e descendentes, dependendo de prévio consentimento da
sociedade quando os cessionários sejam a ela estranhos; neste caso,
é atribuída a esta, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em
segundo lugar, o direito de preferência.

7.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares de capital até ao dobro das suas quo-
tas, bem como os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos
de que a mesma carecer, sendo a data e forma de restituição fixadas
em assembleia geral que delibere o reembolso.

Conferida, está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000951562

VALE DE CAMBRA

ESTÚDIOS FOTO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 718/980605; identificação de pessoa colectiva n.º 504185756; en-
trega n.º 2/20021204.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 2001.

4 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2001863179

TÁXI BENJAMIM PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 906/010709; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 2/
20021205.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta n.º 4, da socieda-
de em epígrafe, de onde consta a nomeação de gerente.

Gerente nomeado: Constantino Tavares, casado.
Data da deliberação da designação: 25 de Novembro de 2002.

Conferido. Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2001863152
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GOMES & BRITO � PNEUS E MANUTENÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 1032/20021206; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20021206.

Certifico que entre João Vicente de Almeida Gomes, solteiro,
maior, natural da freguesia de São Pedro de Castelões, concelho de
Vale de Cambra, onde reside, no lugar de Baralhas, e Diamantino
Júlio Paulino de Brito, solteiro, maior, natural de Angola, residente
no lugar de Miracambra, freguesia de Macieira de Cambra, concelho
de Vale de Cambra, foi constituída uma sociedade comercial por quotas
com a firma Gomes & Brito � Pneus e Manutenção Auto, L.da,
sociedade esta que se rege pelo pacto social seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gomes & Brito � Pneus e
Manutenção Auto, L.da, com sede no lugar de Macinhata, freguesia
de São Pedro de Castelões, concelho de Vale de Cambra, e durará
por tempo indeterminado, a contar desta data.

2 � Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá transferir a
sua sede para qualquer outro local, podendo, todavia, essa transfe-
rência ser feita pela gerência desde que tenha lugar dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � Poderá também a gerência criar ou encerrar sucursais, agên-
cias ou outras formas locais de representação da sociedade, quer em
Portugal, quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � Constitui seu objecto: reparação e manutenção de automó-
veis e comércio a retalho de pneus, peças e acessórios auto.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócia de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades
com o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, subscrito e realizado em dinhei-
ro, representado por duas quotas iguais, do valor nominal de 2500 eu-
ros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios,
João Vicente de Almeida Gomes e Diamantino Júlio Paulino de Bri-
to.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante global no dobro do montante correspondente ao capi-
tal social.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mento, precedente deliberação dos sócios, votada por aqueles que
assumam a obrigação de efectuar os suprimentos.

ARTIGO 6.º

1 � As cessões de quotas e as correspectivas divisões são livre-
mente permitidas, desde que feitas aos sócios, seus cônjuges e des-
cendentes. Desde que feitas a estranhos, só serão eficazes para com
a sociedade desde que esta preste o seu consentimento.

2 � A sociedade tem direito de preferência relativamente às ces-
sões de quotas que os sócios se proponham fazer a estranhos.

3 � Subsidiariamente, quando a sociedade não puder ou não qui-
ser exercer o seu direito de preferência, têm também os sócios esse
direito na proporção das quotas de que forem titulares.

4 � No caso de ser exercido o direito de preferência, a quota a
ceder será paga pelo valor que tiver à face do último balanço apro-
vado.

ARTIGO 7.º

A gerência fica afecta a ambos os sócios, sendo bastante a assina-
tura de qualquer deles nos serviços de mero expediente e nos actos
de constituição de simples mandato judicial; os outros actos que
envolverem responsabilidade para a sociedade só a vincularão quan-
do assinados por ambos os gerentes.

ARTIGO 8.º

A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado em
assembleia geral, e isenta de caução.

ARTIGO 9.º

Ao gerente fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designada-
mente letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilidades
similares.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Quando sejam transmitidas em consequência de processos judi-

ciais ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do sócio, em
termos de serem alienadas independentemente da sua vontade;

d) Em caso de divórcio, se na partilha subsequente a quota não
ficar a pertencer ao seu titular.

2 � A amortização deve ser deliberada no prazo de 60 dias a
contar da data em que a gerência tiver conhecimento dos factos que
a permitam.

3 � A contrapartida da amortização será calculada e paga nos
termos do artigo 6.º

4 � As quotas amortizadas figurarão no balanço como tais. Pos-
teriormente e por deliberação dos sócios, poderão ser criadas, em
vez delas, uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou
a alguns dos sócios ou a terceiros, nos termos do n.º 3 do artigo 237.º
do Código das Sociedades Comerciais

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2001863144

PEREIRA, SOARES & BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 437/911212; identificação de pessoa colectiva n.º 502677880; en-
trega n.º 1/20021206.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2001863187

FERVAMP � PROJECÇÃO DE MASSAS
E ACABAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 867/910223; identificação de pessoa colectiva n.º 505315971; en-
trega n.º 2/20021206.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2001863195

BRAGA
BARCELOS

TRANSPORTES IRMÃOS MIRANDA, L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4982/
20021106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
06112002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Fer-
nando Jorge Barroso de Miranda, casado com Maria Gorete Sousa
Barbosa na comunhão de adquiridos, e Rui Manuel Barroso de Mi-
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randa, casado com Anabela Sá Gonçalves na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujos estatutos são do
teor seguinte:

1.º

1 � A sociedade tem a firma Transportes Irmãos Miranda, L.da,
e a sua sede no lugar do Monte, freguesia de Gilmonde, do concelho
de Barcelos.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser trans-
ferida para qualquer outro local do concelho em que se situa e seus
limítrofes, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências sem
prévia autorização da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste no transporte rodoviário de mercadorias
por conta de outrem.

3.º

1 � O capital social, inteiramente liberado, em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo de
25 000 euros a quota pertencente a cada um dos sócios, Fernando
Jorge Barroso de Miranda e Rui Manuel Barroso de Miranda.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer, nas condições de juro e reembolso acordadas em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do mes-
mo capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em
função das suas quotas.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios fundadores.
3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos

são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

5.º

A divisão ou cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de
quem não seja titular depende da autorização da sociedade. Nas ces-
sões a estranhos, a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo, terão o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem direito de proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada ou por outra for-

ma retirada da livre disponibilidade do seu titular; e
c) Insolvência ou falência do seu titular.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 2000442153

ADÃO MARTINS SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Casal, Feitos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4994/
20021112; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
12112002.

Certifico que Adão Martins da Silva, casado com Maria Rosa
Gomes Pires na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade em
epígrafe, cujos estatutos são do teor seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Adão Martins Silva, Sociedade Uni-
pessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Casal, freguesia de Feitos,
concelho de Barcelos.

3.º

O objecto social é: transporte ocasional de passageiros em veí-
culos ligeiros.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e representa-se por uma quota de igual valor, do sócio
Adão Martins da Silva.

5.º

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

6.º

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

1 � Fica desde já nomeado gerente o sócio, Adão Martins da
Silva.

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

7.º

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

a) Comprar, permutar ou vender bens, imóveis ou móveis, inclu-
indo viaturas automóveis;

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

c) Receber ou prestar serviços.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 2000442404

TRANSPORTES ROSAS & AMORIM, L.DA

Sede: São Bento, Balugães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4992/
20021028; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
28102002.

Certifico, com referencia à sociedade em epígrafe, que entre Ade-
laide Maria Amorim Pereira de Abreu Rosas e marido, Fernando
Abreu da Silva Rosas, casados na comunhão geral, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Rosas & Amorim, L.da

2 � A sede social é no lugar de São Bento, freguesia de Balugães,
concelho de Barcelos.

3 � A gerência pode deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar filiais, agências e sucursais onde e quando julgar conve-
niente.

2.º

A sociedade tem por objecto: transportes rodoviários nacionais e
internacionais de mercadorias; serviços de aluguer de camião com
condutor; comércio por grosso de madeira e de materiais de cons-
trução.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
25 000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Adelaide Maria
Amorim Pereira de Abreu Rosas e Fernando Abreu da Silva Rosas.

4.º

Podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unânime dos mes-
mos, tomada em assembleia geral, prestações suplementares de ca-
pital até montante igual ao triplo do capital social à data da delibe-
ração.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, ficando desde
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já nomeados gerentes os sócios, Adelaide Maria Amorim Pereira de
Abreu Rosas e Fernando Abreu da Silva Rosas.

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

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis, incluindo

veículos automóveis; e
b) Celebrar contratos de locação financeira para a sua aquisição.
4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamen-
te em letras de favor, fianças, abonações e semelhantes, responden-
do o infractor perante a sociedade pelos prejuízos que porventura
lhe causar.

6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre sócios;
porém, a não sócios carece do prévio consentimento da sociedade,
preferindo em primeiro lugar os sócios e depois a sociedade.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

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

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

Está conforme.

16 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 2000442110

JOSÉ LUÍS PINHEIRO GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Ponte, Fragoso, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5002/
20020419; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
19042002.

Certifico que José Luís Pinheiro Gonçalves, casado com Carmen
Dolores Gonçalves Amorim na comunhão de adquiridos, constituiu
a sociedade em epígrafe, cujos estatutos são do teor seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma José Luís Pinheiro Gonçalves, Uni-
pessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Ponte, da freguesia de
Fragoso, concelho de Barcelos.

3.º

O objecto social é: obras de construção civil, nomeadamente tra-
balhos de obras públicas e particulares, trabalhos de saneamento em
geral, terraplanagem, obras de pavimentação, transporte de materi-
ais, construção de estradas e outras vias de comunicação públicas e
particulares, construção, compra, venda e permuta de bens imóveis.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e representa-se por uma quota de igual valor, do sócio
único, José Luís Pinheiro Gonçalves.

5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante de 10 000 euros.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem ao sócio
ou terceiros, remunerados ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

1 � Fica desde já nomeado gerente o sócio, José Luís Pinheiro
Gonçalves.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

7.º

São autorizados negócios jurídicos entre a sociedade e o sócio
único, mas os negócios devem servir a prossecução do objecto da
sociedade, obedecerem à forma legalmente prescrita e, em todos os
casos, devem observar a forma escrita.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000171895

CARLOS AZEVEDO & VIEIRA, L.DA

Sede: Crujães, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1038/
861119; identificação de pessoa colectiva n.º 501754229; inscrição
E-11; número e data da apresentação: 51/12062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado um aumento de capital de 50 120,21 euros, em dinheiro, e alte-
rados os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 6.º, os quais ficaram com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NESSO � Materiais para Construção,
L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Alcaides de Faria, 397, 2.º
piso, sala 2, freguesia e concelho de Barcelos.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exporta-
ção e representação de materiais, produtos e equipamentos, nome-
adamente para a construção e serviços conexos, nomeadamente con-
sultoria técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrita social, é de 100 000 euros, dividido
em duas quotas iguais, de 50 000 euros cada uma, pertencendo uma
a cada um dos sócios, Carlos Manuel Ferreira Azevedo e Filipe Manuel
de Azevedo Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com dispensa de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a am-
bos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, bem
como para a representar em juízo ou fora dele, activa ou passiva-
mente, são necessárias as assinaturas conjuntas dos dois gerentes.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

16 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000171981

FALCÃOGEST � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Campo de 5 de Outubro, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1678/
900326; identificação de pessoa colectiva n.º 502315075; averba-
mento n.º 4 à inscrição E-7 e averbamento n.º 2 à inscrição E-13;
números e data das apresentações: 15 e 16/17072002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram efec-
tuados os seguintes registos:

Averbamento n.º 4 � Apresentação n.º 15/20020717.
Recondução dos membros do conselho de administração.
Deliberação datada de 27 de Dezembro de 2001.
Prazo: 2002-2005.
Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 16/20020717.
Recondução do fiscal único.
Deliberação datada de 27 de Dezembro de 2001.
Prazo: 2002-2005
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Sendo:
Conselho de administração:
Presidente: António Sampaio Falcão;
Vogais: António Alexandre Bessa Meneses Falcão, casado, e Ma-

ria Filomena Bessa Meneses Falcão.
Fiscal único:
Efectivo: Duarte Nuno & Teixeira, SROC, representada por Duar-

te Nuno Cardoso Amorim Pinto, casado;
Suplente: Jorge António Oliveira e Sá, casado (revisor oficial de

contas).

16 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000171979

AUTO-REPARADORA DOS FEITOS, L.DA

Sede: Sião, Feitos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2841/
960725; identificação de pessoa colectiva n.º 503708615; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e
inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 12, 13 e 14/
04072002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que, por co-
municação de 3 de Junho de 2002, cessaram as funções de gerentes
Manuel Joaquim Fernandes Duarte e Manuel Fernandes Duarte, por
renúncia, tendo sido efectuado um aumento de capital de
31 568,52 euros, em dinheiro, e alterado o artigo 3.º, o corpo do
artigo 4.º e aditado o artigo 7.º, os quais ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 30 000 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Domingos de Sousa
Araújo e José Carlos Ferreira Neiva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
sócios, Domingos de Sousa Araújo e a José Carlos Ferreira Neiva, os
quais desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
incluindo a compra e venda de veículos automóveis e representá-la
em juízo e fora dele, activa e passivamente, são necessárias as assi-
naturas conjuntas de dois gerentes.

3 � (Mantém-se.)
ARTIGO 7.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 100 000 euros.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

16 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000171977

HERDADE DO DESERTO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Sede: Campo de 5 de Outubro, 52, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3054/
970730; identificação de pessoa colectiva n.º 503938173; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
17072002.

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

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 17/20020717.
Recondução dos membros do conselho de administração e fiscal.
Deliberação datada de 2 de Outubro de 2001.
Prazo: 2001-2004.
Sendo:
Conselho de administração:
Presidente: António Sampaio Falcão, viúvo;
Vogais: António Alexandre Bessa e Meneses Falcão e Maria Filo-

mena Bessa e Meneses Falcão, casados.

Fiscal único efectivo: Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Duarte Nuno e Teixeira Pinto, SROC;

Fiscal suplente: Jorge António Oliveira e Sá, revisor oficial de
contas.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000171975

BRUNO & TIAGO � CERÂMICA DO CÁVADO, L.DA

Sede: Crasto, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4997/
20021118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
18112002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Tia-
go António Freitas de Araújo, solteiro, menor, e Bruno Ricardo da
Eira Pinto, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe,
cujos estatutos são do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bruno & Tiago � Cerâmica do
Cávado, L.da, e tem a sua sede no lugar do Crasto, freguesia da Ucha,
concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no fabrico de artigos em
porcelana, terracota e grés, pintura de louça regional.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
501 205$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Bruno Ricardo da Eira Pinto, que desde já fica no-
meado gerente.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

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

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

Está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 2000443567
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CARLOS & SANDRO, L.DA

Sede: Urbanização Alta Mira, 17, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4987/
20020523; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
23052002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Car-
los Manuel Faria Cunha dos Santos e Sandro Miguel Fernandes Dan-
tas, solteiros, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos & Sandro, L.da, e tem a
sua sede na Urbanização Alta Mira, 17, freguesia de Arcozelo, con-
celho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio e representa-
ção de artigos de vestuário e acessórios de moda

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

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

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

ARTIGO 7.º

Os representantes de quota em situação de indivisão hereditária
ou de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um estra-
nho que a todos represente na sociedade.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 2000442196

CONSTRUCARAPEÇOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Gandra, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4995/
20020215; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
15022002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre An-
tónio Martins Carvalho, casado com Maria Delfina Senra de Carva-
lho na comunhão de adquiridos, e Carlos Alberto Senra Carvalho,

casado com Florbela Martins da Costa na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes
estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de CONSTRUCARA-
PEÇOS � Construções, L.da, e tem a sua sede no lugar da Gandra,
freguesia de Carapeços, concelho de Barcelos.

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 construção civil e obras
públicas. Empreitadas e subempreitadas da construção civil. Compra
e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

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

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

Está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 2000442218

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO RIBEIRO CASTRO, L.DA

Sede: Seara, Pousa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4981/
20020130; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
30012002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre An-
tónio Ribeiro de Castro e mulher, Olinda Gomes Pereira, casados na
comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções António Ribeiro
Castro, L.da, e tem a sua sede no lugar da Seara, freguesia de Pousa,
concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de construção
civil e empreitadas de obras públicas. Compra e venda de bens imó-
veis e promoção imobiliária.
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2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio António Ribeiro de Castro, que desde já fica nome-
ado gerente.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

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

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

Está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 2000442188

CHASSI-AUTO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Azevedinho, Oliveira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4984/
20020619; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/
19062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Fran-
cisco António Barbosa Pereira, casado com Paula Cristina Ferreira
da Silva Pereira na comunhão adquiridos, e Domingos Macedo Fer-
raz, solteiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Chassi-Auto � Repa-
ração de Automóveis, L.da, e tem a sua sede no lugar de Azevedinho,
freguesia de Oliveira, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em manutenção e reparação
de veículos automóveis, comércio de peças e acessórios para os
mesmos.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 2000442161

ARAÚJO DIAS & DIAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Monte Real, Moure, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4985/
20021025; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
25102002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre José
da Costa Dias, casado com Maria de Lurdes Costa e Silva na comu-
nhão de adquiridos, José da Costa Araújo Dias, casado com Maria
Elena Pereira Diniz na comunhão de adquiridos, e António Eduardo
Araújo Teixeira, solteiro, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Araújo Dias & Dias � Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede no lugar de Monte Real, freguesia de
Moure, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de construção
civil e empreitadas de obras públicas.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em três quotas: duas iguais, do valor nomi-
nal de 45 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios José da
Costa Dias e José da Costa Araújo Dias, e outra do valor nominal de
10 000 euros, pertencente ao sócio António Eduardo Araújo Tei-
xeira.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 200 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, ficando
desde já nomeados gerentes todos os sócios.

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

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

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.
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ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 2000442170

PONTE DA CUNHA & C.A, L.DA

Sede: Boucinha, Silveiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5004/
20020627; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
27062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre José
Manuel Ponte da Cunha e mulher, Elisa Maria da Silva Costa Maio,
casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma Ponte da Cunha & C.ª, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no lugar de Boucinha, freguesia de Silveiros,
concelho de Barcelos.

2 � Por simples deliberação a gerência, poderá deslocar a sede
social para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, bem como criar sucursais, filiais, agências ou quais-
quer outras formas de representação social.

3.º

A sociedade tem por objecto serviços de construção civil, obras
públicas e terraplanagens.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, representado por duas quotas: uma do valor nominal
de 11 250 euros, pertencente ao sócio José Manuel Ponte da Cu-
nha, e outra do valor nominal de 3750 euros, pertencente à sócia
Elisa Maria da Silva Costa Maio.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros.

6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos e
condições a deliberar em assembleia geral.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a assinatura de um gerente.

8.º

A cessão de quotas é apenas livre entre sócios, carecendo a ces-
são a estranhos do consentimento da sociedade, ficando conferido a
esta, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, aos sócios não ceden-
tes o direito de preferência na aquisição.

9.º

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

10.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de efectua-
das as amortizações, reintegrações, provisões e encargos, terão o
destino que lhes for dado em assembleia geral, com respeito pela
reserva legal.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000172036

PRODÍGIO � CONFECÇÃO TÊXTIL, L.DA

Sede: Monte, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4978/
20020312; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
12032002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Maria
Aparecida Costa Almeida, casada com Carlos Alberto Santos Almei-
da na comunhão de adquiridos, e Alexandra Maria Gomes Carvalho,
casada com Ricardo Jorge de Carvalho e Silva na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Prodígio � Confecção Têxtil, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é no lugar do Monte, freguesia de Carapeços, con-
celho de Barcelos.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a confecção de vestuário exterior
em série.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros, uma de cada uma das sócias, Maria Aparecida Costa Almeida e
Alexandra Maria Gomes Carvalho.

ARTIGO 5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem a só-
cios ou não, ficando desde já nomeada gerente a sócia Maria
Aparecida Costa Almeida.

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

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

ARTIGO 6.º

À gerência são conferidos os mais amplos poderes de administra-
ção e de representação da sociedade, bem como:

a) Poderes para a alienação ou oneração de bens imóveis, móveis
sujeitos ou não a registo;

b) Alienação e locação de estabelecimentos; e
c) Subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores para a
prática de determinados actos ou categorias de actos, atribuindo tais
poderes através de procuração.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras
de favor, fianças, abonações e semelhantes, sob pena de o infractor
ser responsável pessoalmente pelos prejuízos que desse modo lhe
possa causar.

ARTIGO 10.º

A sociedade não se dissolve por falecimento ou interdição de qual-
quer sócio. Havendo pluralidade de herdeiros ou de interessados, devem
estes nomear um de entre eles para os representar a todos na socie-
dade enquanto a quota não for adjudicada em partilha de herança.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pagando o seu
valor determinado por balanço a efectuar, reportado à data da deli-
beração, nos seguintes casos:

a) Insolvência ou falência dos sócios titulares;
b) Arresto, arrolamento ou penhora aos quais não tenha sido

deduzida oposição judicial, ou esta tenha sido julgada improcedente;
c) Arrematação, venda ou adjudicação judicial, excepto em inven-

tário;
d) Se o sócio abandonar a gerência da sociedade.
2 � O valor assim apurado poderá ser pago de uma vez ou em

quatro prestações semestrais, vencendo-se a primeira no prazo de
60 dias a contar da deliberação.

ARTIGO 12.º

Dissolvendo-se a sociedade e salvo deliberação em contrário, se-
rão liquidatários todos os sócios, que procederão à liquidação e par-
tilha dos haveres sociais, na forma deliberada em assembleia geral.

ARTIGO 13.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija formalidades especi-
ais, poderão ser convocadas por carta registada, expedida para as
residências dos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 14.º

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

Está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000171904

FERNANDES & FONSECA, CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Avenida Seara, lote 6, Vila Frescainha (São Pedro),
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4980/
20020118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
18012002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre José
Manuel de Castro Pinto Fernandes e mulher, Maria Fernanda Capa
da Fonseca, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Fernandes & Fonseca,
Confecções, L.da

2.º

A sede social é na Avenida Seara, lote 6, freguesia de Vila Fres-
cainha (São Pedro), concelho de Barcelos.

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

3.º

O objecto social é: confecção de artigos de vestuário em série.

4.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas de iguais, de 2500 euros,
uma de cada um dos sócio, José Manuel de Castro Pinto Fernandes
e Maria Fernanda Capa da Fonseca.

5.º

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

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem à ge-
rência, ficando desde já nomeados gerentes os sócios, José Manuel
de Castro Pinto Fernandes e Maria Fernanda Capa da Fonseca.

1 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.
2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado

em assembleia geral.
3 � Estão compreendidos nos poderes de gerência os poderes para

tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar e rescin-
dir os respectivos contratos; e para comprar e vender veículos auto-
móveis, podendo celebrar contratos de locação financeira para a sua
aquisição.

7.º

A divisão e a cessão de quotas é livremente permitida entre sóci-
os; nos restantes casos, mesmos gratuitas, dependem de prévio con-
sentimento da sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos restantes
sócios, em segundo, fica reservado o direito de preferência na ces-
são.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000171903

MIMACA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Isqueiro, Silva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3109/
971203; identificação de pessoa colectiva n.º 504026623; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
19032002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que, por deli-
beração de 28 de Novembro de 2001, foram reconduzidos para o
quadriénio de 2001-2004 os membros dos conselhos de administra-
ção e fiscal, sendo:

Administrador único: José Paulo Maia Matias, casado.
Fiscal único efectivo: Cravo, Fortes & Antão, SROC, representa-

da por João Serrana da Naia Fortes (revisor oficial de contas).
Fiscal suplente: Domingos José da Silva Cravo (revisor oficial de

contas).

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000171902

GONÇALVES & MATIAS, S. A.
Sede: Fraião, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1454/
890301; identificação de pessoa colectiva n.º 502114371; averba-
mento n.º 1 à inscrição E-5; número e data da apresentação: 20/
19032002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o registo do teor seguinte:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 20/2002031.
Recondução dos membros dos conselhos de administração e fisca-

lização.
Prazo: 2001-2004.
Deliberação datada de 29 de Novembro de 2001.
Sendo:
Conselho de administração:
Presidente: Manuel Norberto Lopes Gonçalves.
Vice-presidente: José Paulo Maia Matias.
Vogal: Rosa Maria Amaral Lopes.
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Conselho fiscal:
Fiscal único efectivo: Cravo, Fortes & Antão, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas n.º 87, a ser representada pelo revisor ofi-
cial de contas n.º 636, João Serrana da Naia Fortes.

Suplente: revisor oficial de contas n.º 638, Domingos José da Sil-
va Cravo.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000171901

CÂNDIDO & ALBERTO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Ponte, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4979/
20020502; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
02052002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Cân-
dido Ferreira de Sousa Almeida e mulher, Maria Arminda Gomes
Pereira, casados na comunhão adquiridos, e Carlos Alberto Ferreira
de Sousa Almeida e mulher, Maria Emília Gomes Pereira, casados na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cândido & Alberto � Constru-
ções, L.da

2 � A sede social é no lugar da Ponte, freguesia de Tamel
(São Veríssimo), concelho de Barcelos.

3 � A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar filiais, sucur-
sais ou outras formas locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto: construção de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, de 1250 eu-
ros, uma de cada uma dos sócios, Cândido Ferreira de Sousa Almeida,
Maria Arminda Gomes Pereira, Carlos Alberto Ferreira de Sousa
Almeida e Maria Emília Gomes Pereira.

4.º

A administração e a representação da sociedade incumbem a sóci-
os ou não, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Cândido
Ferreira de Sousa Almeida e Carlos Alberto Ferreira de Sousa Almei-
da.

1 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas con-
juntas de dois gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo veículos automóveis, façam ou não parte do imobilizado
da empresa; e

b) Celebrar contratos de locação financeira para a sua aquisição.
4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamen-
te em letras de favor, fianças, abonações e outros semelhantes, res-
pondendo o contraventor perante a sociedade por todos os prejuí-
zos que porventura lhe causar.

5.º

1 � Podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unânime dos
mesmos, tomada em assembleia geral, prestações suplementares de
capital até montante igual ao décuplo do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos e condições aprovados em assembleia geral.

6.º

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

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

Está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000171900

LUXOR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Carcavelos, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2736/
960213; identificação de pessoa colectiva n.º 503588199; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 16/07032002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 48 200$, em dinheiro, e alterado o
artigo 5.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 100 000 euros, representado por 20 000 acções ordinárias do
valor nominal de 5 euros cada uma.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000171899

AIRAF � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de Elias Garcia, 93, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2958/
970303; identificação de pessoa colectiva n.º 503842931; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 13/09042002.

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

Apresentação n.º 13/20020409 � Dissolução e encerramento da
liquidação.

Aprovação de contas: data: 17 de Dezembro de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000171898

CRISTAL BAR � CAFÉ CONCERTO, L.DA

Sede: Rua de D. Diogo Pinheiro, Centro Comercial Cristal,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2505/
941230; identificação de pessoa colectiva n.º 503342670; inscrição
E-2; número e data da apresentação: 2/28032002.

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

Reforço com redenominação do capital.
Aumento: 602 410$, em dinheiro, por ambos os sócios, na pro-

porção das suas quotas.
Alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Fernando de Oliveira Machado � 4750 euros, e

José Manuel Alves do Vale, casado com Celeste da Conceição Ara-
újo Sousa na comunhão de adquiridos � 250 euros (com natureza de
bem próprio para o segundo).

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000171897

LEVANDEIRAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Levandeiras, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2658/
950913; identificação de pessoa colectiva n.º 503493252; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 34/26122001.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 34/20011226 � Reforço, alteração do contra-
to e redenominação do capital.

Aumento: 602 410$, em dinheiro, por ambos os sócios, em par-
tes iguais, e consequente alteração do artigo 3.º

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Manuel de Castro Alves e Bernardete de Fátima

Rodrigues Alves � 2500 euros cada um.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000171896

LOBO & MONTEIRO, L.DA

Sede: Areal de Cima, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 466/
780318; identificação de pessoa colectiva n.º 500750874; averba-
mento n.º 1 à inscrição E-1; número e data da apresentação: 13/
08012002.

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

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 13/20020108.
Cessação das funções de gerente de João José Pereira Monteiro,

por renúncia, em 1 de Janeiro de 2002.
Comunicação datada de 11 de Dezembro de 2001.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000171894

MANUFLEX � SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO
E TERRAPLANAGEM, L.DA

Sede: Barreiro, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3866/
20010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505331276; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 27 e 28/08042002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que, por co-
municação de 3 de Abril de 2002, cessou as funções de gerente Félix
Matos de Araújo, por renúncia, e foi alterado o artigo 4.º e o corpo
do artigo 6.º e seu n.º 1, os quais ficaram com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
23 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
11 500 euros, uma de cada um dos sócios, Maria José Duarte Senra
Dias Araújo e Manuel Matos Araújo.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, compete a um ou mais gerentes, sócios
ou não, sendo desde já nomeado gerente o sócio Manuel Matos Araújo
e sendo já gerente a sócia Maria José Duarte Senra Dias Araújo.

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

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000171893

FAIARCO � MARCENARIA E CARPINTARIA, L.DA

Sede: Rua de João Paulo II, 422, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4983/
20020218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
18022002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Manuel
António da Silva Carvalho e mulher, Maria Celeste Vilas Boas da

Costa, casados na comunhão adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma FAIARCO � Marcenaria e Carpinta-
ria, L.da, e tem a sua sede na Rua de João Paulo II, 422, freguesia de
Arcozelo, do concelho de Barcelos.

§ único. A sociedade poderá criar filiais, agências, sucursais ou
outras formas de representação onde e quando julgar conveniente e
transferir a sede social para outros locais do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe por simples deliberação da gerência.

2.º

O seu objecto é carpintaria e marcenaria; confecção de outros
artigos de vestuário exterior em série.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Manuel António da
Silva Carvalho e Maria Celeste Vilas Boas da Costa.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a am-
bos os sócios, que desde já ficam nomeados gerente.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, designa-
damente adquirir quaisquer bens móveis ou imóveis de e para a soci-
edade, alienar, onerar, dar de aluguer ou arrendar quaisquer bens móveis
ou imóveis ou estabelecimentos da sociedade, incluindo veículos
automóveis, e celebrar contratos de leasing mobiliário é suficiente a
assinatura de um gerente.

2 � É expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças, abonações e outros semelhantes.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios; po-
rém, a não sócios carece do prévio consentimento da sociedade e
dos sócios não cedentes, que por esta mesma ordem terão direito de
preferência.

6.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
triplo do capital social.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições que forem estabelecidas em assembleia geral.

8.º

Os sócios podem deliberar que os lucros de cada exercício sejam
destinados, no todo ou em parte, a reservas.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000171892

SANDRA MACIEL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida Central, 72, cave, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5006/
20021010; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
10102002.

Certifico que Sandra Francisca Loureiro Maciel, casada com An-
tónio Manuel Graça Barbosa na comunhão de adquiridos, constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sandra Maciel, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede na Avenida Central, 72, cave, freguesia de Ar-
cozelo, concelho de Barcelos.
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2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio e representa-
ção de café e seus acessórios.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 2000452043

SUPERCOUTADA � SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: Quinta da Coutada, lote 1, fracção O, Carapeços,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5003/
20020926; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
26092002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Fran-
cisco da Costa Monteiro e mulher, Marcelina Maria Ferreira de
Castro, casados na comunhão geral, Laurinda Coutada da Silva, ca-
sada com António Messias Castro Monteiro na comunhão geral, Mar-
lene de Castro Monteiro, casada com Manuel Sérgio Rodrigues de
Carvalho na comunhão de adquiridos, Ivone Margarete de Castro
Monteiro e Ernesto Francisco de Castro Monteiro, solteiros, maio-
res, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos se-
guintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SUPERCOUTADA � Super-
mercados, L.da

2 � Tem a sua sede na Quinta da Coutada, lote 1, fracção O,
freguesia de Carapeços, concelho de Barcelos.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho em super-
mercados. Exploração de café, snack-bar, padaria, confeitaria, pas-
telaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em seis quotas, sendo uma do valor nominal
de 12 500 euros, pertencente ao sócio Francisco da Costa Montei-
ro, e cinco iguais, do valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma
a cada um dos restantes sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Laurinda Couta-
da da Silva, Marlene de Castro Monteiro e Francisco da Costa Mon-
teiro, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

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

4 � Para além dos poderes normais, poderá ainda a gerência
adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes con-
tratos de leasing.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 2000452027

INDÚSTRIA DE GRANITOS NOVAIS & SÁ, L.DA

Sede: Penedo CX. 105, Minhotães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5005/
20020708; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
08072002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Jor-
ge Novais Azevedo, casado com Maria Célia Ribeiro da Costa na
comunhão de adquiridos, e João Manuel Gomes de Sá, casado com
Maria Antónia Novais Azevedo Sá na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes es-
tatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Indústria de Granitos Novais &
Sá, L.da, e tem a sua sede no lugar de Penedo CX. 105, freguesia de
Minhotães, concelho de Barcelos.
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2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio e transforma-
ção de pedra, nomeadamente de granitos.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
9000 euros, pertencente ao sócio Jorge Novais Azevedo, e outra do
valor nominal de 6000 euros, pertencente ao sócio João Manuel
Gomes de Sá.

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

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

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 2000452035

RAMALAR � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida dos Alcaides de Faria, sem número, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5000/
20020924; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
24092002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Rui
Fernando Barros Rodrigues e Mário Jorge Barros Rodrigues, soltei-
ros, maiores, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujos estatutos
são do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de RAMALAR � Me-
diação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Alcaides de
Faria, sem número, freguesia de Arcozelo, concelho de Barcelos.

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 mediação imobiliária.
2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,

inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

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

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 2000452019

T. V. A. � TRATAMENTOS VENO-ARTERIAIS, L.DA

Sede: Quintão, caixa 302, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4998/
20020910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
10092002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre João
Manuel Monteiro Silva Castro, solteiro, maior, e Maria Helena San-
tos Monteiro, solteira maior, foi constituída a sociedade em epígra-
fe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma T. V. A. � Tratamentos Veno-
-Arteriais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar do Quintão, caixa 302,
freguesia de Abade de Neiva, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de cuidados médicos
e cirúrgicos e intervenções cirúrgicas no âmbito da angiologia e ci-
rurgia vasular. Actualização e divulgação de angiologia e cirurgia
vascular e realização de exames complementares e diagnósticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 4000 euros, titulada pelo sócio João Manuel Mon-
teiro Silva Castro, e outra no valor nominal de 1000 euros, titulada
pela sócia Maria Helena Santos Monteiro.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
5 � À gerência compete ainda:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis

e veículos automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 23 � 28 de Janeiro de 2003 1968-(131)

c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento e reali-
zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 2000442226

FABIGRÁFICA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Devesa ou Curros, lote 38, Pousa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4991/
20020913; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
13092002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Abí-
lio Rodrigues da Silva e mulher, Rosalina Canelas Pereira Bastos da
Silva, casados na comunhão geral, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FABIGRÁFICA � Artes Gráfi-
cas, L.da, e tem a sua sede no lugar da Devesa ou Curros, lote 38, da
freguesia de Pousa, do concelho de Barcelos.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, bem como criar, em qualquer ponto do País,
delegações, sucursais, dependências ou outras formas de representa-
ção social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a realização de todo o tipo de
trabalhos gráficos, desde a sua concepção, pré-impressão, monta-

gem e acabamento, como cartões de visita, convites, desdobráveis,
embalagens, etiquetas, folhetos, jornais, livros, revistas e rótulos.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócia de responsabilidade limitada ou ilimitada de outras sociedades,
ainda que com objecto diverso, bem como em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

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

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares ao
capital até montante igual ao dobro do capital social à data da deli-
beração.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele cabem à sócia Rosalina Canelas Pereira Bastos da Silva,
que desde já fica nomeada gerente, bastando a sua assinatura para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Alienar, onerar e locar ou tomar em locação estabelecimentos

comerciais;
c) Celebrar contratos de locação financeira e outros;
d) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento e reali-

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

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da
sociedade.

2 � A cessão de quotas depende do consentimento da sociedade
e dos sócios não cedentes, que terão ainda direito de preferência em
primeiro lugar.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
indicando-se sempre a ordem de trabalhos, hora e local da reunião.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 2001498470

ANLORTEX � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de Bartolomeu Dias, Edifício Panorâmico II, loja 15,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4996/
20021115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
15112002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre An-
gelina Barbosa Duarte, casada com Mário Domingos Duarte Barbosa
na comunhão de adquirido, e Carolina Barbosa Duarte, divorciada,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes
estatutos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ANLORTEX � Têxteis, L.da

2 � A sede social é na Rua de Bartolomeu Dias, Edifício Pano-
râmico II, loja 15, freguesia de Arcozelo, concelho de Barcelos.

3 � A gerência pode deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar filiais, agências e sucursais onde e quando julgar conve-
niente.

2.º

A sociedade tem por objecto: confecção de vestuário exterior em
série.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros cada uma, pertencendo uma a cada uma das sócias, Angelina
Barbosa Duarte e Carolina Barbosa Duarte.
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4.º

Podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unânime dos mes-
mos, tomada em assembleia geral, prestações suplementares de ca-
pital até montante igual ao triplo do capital social à data da delibe-
ração.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, ficando desde
já nomeadas gerentes as sócias, Angelina Barbosa Duarte e Carolina
Barbosa Duarte.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes. Porém, para
os actos e documentos de mero expediente é suficiente a assinatura
de um gerente.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis, incluindo

veículos automóveis; e
b) Celebrar contratos de locação financeira para a sua aquisição.
4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em letras de favor, fianças, abonações e semelhantes, respondendo
o infractor perante a sociedade pelos prejuízos que porventura lhe
causar.

6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre sócios;
porém, a não sócios carece do prévio consentimento da sociedade,
preferindo em primeiro lugar os sócios e depois a sociedade.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

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

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

Está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 2000443419

PAULA MACEDO � ALUGUER DE EQUIPAMENTOS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Carcajoso, Lama, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4993/
20021112; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
12112002.

Certifico que Glória Paula Macedo Coelho, casada com Edmundo
Vaz Ferreira na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade em
epígrafe, cujos estatutos são do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paula Macedo � Aluguer de Equipa-
mentos e Construção Civil, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede no lugar de Carcajoso, freguesia de Lama, do concelho de Bar-
celos.

§ único. A sócia poderá transferir a sede para outro local do
mesmo concelho ou de concelho limítrofe, bem como criar ou en-
cerrar filiais ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no aluguer de equipamentos, construção,
reparação e demolição de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituído por uma quota, pertencente à sócia, Glória
Paula Macedo Coelho.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo da sócia, Glória Paula Mace-
do Coelho, a quem cabe representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, em juízo e fora dele.

ARTIGO 5.º

A sócia pode fazer prestações suplementares de capital sempre
que se tornar indispensável ao giro comercial da sociedade.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 2000443281

FALCÃO II, SGPS, S. A.

Sede: Campo de 5 de Outubro, 52, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2548/
950227; identificação de pessoa colectiva n.º 503385220; averba-
mento n.º 1 à inscrição E-1; número e data da apresentação: 19/
05112002.

Certifico, com referencia à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo do teor seguinte:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 19/20021105.
Recondução dos membros do conselho de administração.
Prazo: 2000-2003.
Deliberação datada de 1 de Abril de 2002.
Sendo:
Presidente: António Sampaio Falcão, viúvo;
Vogais: António Alexandre Bessa Meneses Falcão e Maria Filo-

mena Bessa Meneses Falcão, casados.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 2000442897

DECORBINGO � DECORAÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização da Encosta, Monte, Martim, Barcelos
Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4400/

20010911; identificação de pessoa colectiva n.º 505762420; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171994

BAP � BARBOSA & PESSOA TÊXTEIS, L.DA

Sede: Gandra, Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2515/
950117; identificação de pessoa colectiva n.º 502501227; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171992

NELCILCONF � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Hospital, caixa 114, Vilar de Figos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4180/
20020710; identificação de pessoa colectiva n.º 505495422; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171991
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LURDES RAMOS � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Arieira, Oliveira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2843/
860729; identificação de pessoa colectiva n.º 503708542; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171989

CUNHA & C.A, L.DA

Sede: Rua do Professor Celestino Costa, Barcelinhos,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 676/
820202; identificação de pessoa colectiva n.º 501236074; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171990

TRANSPORTES FERNANDES & PEREIRA, L.DA

Sede: Venda Nova, Sequeade, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3579/
20000105; identificação de pessoa colectiva n.º 504571311; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao
ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171988

TRANSPORTES FERNANDES & PEREIRA, L.DA

Sede: Venda Nova, Sequeade, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3579/
20000105; identificação de pessoa colectiva n.º 504571311; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2000.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171986

TACTICAMODA � VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Corujo, lote 22, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3802/
20001110; identificação de pessoa colectiva n.º 505114631; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171984

VALÉRIUS � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Corujo, lote 22, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1744/
900802; identificação de pessoa colectiva n.º 501909583; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171982

GESTINGA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Irmã S. Romão, 129, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 878/
851106; identificação de pessoa colectiva n.º 501593950; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171980

PEIXARIA CARVALHO, L.DA

Sede: Rua do Dr. José António Peixoto Pereira Machado, 378,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4144/
20020704; identificação de pessoa colectiva n.º 505503484; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171978

GLORIFATE � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Viso, Sequeade, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2666/
951004; identificação de pessoa colectiva n.º 503510963; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171976

RODRIGUES, FERREIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Justamonte, Bastuço (São João), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 192/
671004; identificação de pessoa colectiva n.º 500234744; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171974
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NORCASH � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Moinhos, Rio Covo (Santa Eugénia), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3534/
991020; identificação de pessoa colectiva n.º 504550250; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171973

JOSÉ SOUCASAUX & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 162,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 271/
720710; identificação de pessoa colectiva n.º 500159980; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171971

ROSALINA & CUNHA, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4377/
20010903; identificação de pessoa colectiva n.º 505592800; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171968

INDEPENDENTE � MALHAS, L.DA

Sede: Arieira, Oliveira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 879/
851113; identificação de pessoa colectiva n.º 501602631; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171987

VASCO DA GAMA, TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de Silva Vieira, 33, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3104/
971111; identificação de pessoa colectiva n.º 504005413; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171985

QUINTA & SANTOS, L.DA

Sede: Medros, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2456/
941012; identificação de pessoa colectiva n.º 503290246; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171983

FERROS � INDÚSTRIA ARTESANAL, L.DA

Sede: Além do Rio, Tregosa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1251/
880121; identificação de pessoa colectiva n.º 501923942; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171972

ESTEVES & REGO, L.DA

Sede: Navió, Cossourado, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3702/
20000524; identificação de pessoa colectiva n.º 505007010; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171969

JRLC � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bouças, Cossourado, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4082/
20010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505488221; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171967

IRMÃOS ESTEVES DA ROCHA, L.DA

Sede: Fonte Agra, 69, Durrães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3884/
20010312; identificação de pessoa colectiva n.º 505357739; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171966
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RICARDO DIAS � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Ponte, Tregosa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3610/
20000202; identificação de pessoa colectiva n.º 504862197; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171965

NOVAIS, OLIVEIRA & MARTINS, L.DA

Sede: Igreja, Chavão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2560/
950320; identificação de pessoa colectiva n.º 503387819; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171963

DANIMODAS � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Águas Santas, Rio Covo (Santa Eulália), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2495/
941221; identificação de pessoa colectiva n.º 503318094; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171962

BABES INTERNACIONAL � REPRESENTAÇÕES
TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua do Paiol, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3148/
980121; identificação de pessoa colectiva n.º 504075039; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172312

BARCELCASH � COMÉRCIO PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Paço Velho, Vila Frescainha (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3325/
981016; identificação de pessoa colectiva n.º 504297740; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172136

PINTO & RIOS, L.DA

Sede: Gandra, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2685/
951120; identificação de pessoa colectiva n.º 503545554; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172138

PASSAMANARIAS S. VICENTE, L.DA

Sede: Igreja, Areias, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 594/
800704; identificação de pessoa colectiva n.º 500986665; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172140

CONFECÇÕES GRILO � SOCIEDADE COMERCIAL
DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Garrimau, Oliveira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1412/
881202; identificação de pessoa colectiva n.º 502070080; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172142

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

Sede: Vitorinha, Adães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1283/
880304; identificação de pessoa colectiva n.º 501941860; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172143

CARVALHO & CRUZ, L.DA

Sede: Aldeia, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 779/
830920; identificação de pessoa colectiva n.º 501472649; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172145
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SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CAMPOS & LOPES, L.DA

Sede: Viso, Sequeade, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2345/
940217; identificação de pessoa colectiva n.º 503150142; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172148

DANIEL BRUNO � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3301/
980911; identificação de pessoa colectiva n.º 504235745; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172150

MALHAS MG-MA, L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1142/
870630; identificação de pessoa colectiva n.º 501844457; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172152

FRUBARCEL � COMÉRCIO DE FRUTAS
DE BARCELOS, L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2314/
931207; identificação de pessoa colectiva n.º 503106623; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172154

PADARIA CAMPOS, L.DA

Sede: Levandeira, Bastuço (Santo Estêvão), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2114/
920911; identificação de pessoa colectiva n.º 502830754; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172156

M. F. & DIAS, L.DA

Sede: Rebordões, caixa 222, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4075/
20020618; identificação de pessoa colectiva n.º 504914162; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172159

DOMARCAFIL � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Assento, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4470/
20011003; identificação de pessoa colectiva n.º 505674440; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172162

CAFÉ, SNACK-BAR J. V. E M. E., L.DA

Sede: Avenida da Adega, Vila Frescainha (São Pedro),
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3049/
970722; identificação de pessoa colectiva n.º 503938068; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172164

ARMAZÉM DE MALHAS JOSÉ MARIA FONSECA
LOPES, L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3764/
20000905; identificação de pessoa colectiva n.º 504850431; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172167

RECUPIMÓVEL � EMPRESA DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Vila Nova, Perelhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2901/
961122; identificação de pessoa colectiva n.º 503780944; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172172
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SIDÓNIOS � MALHAS, L.DA

Sede: Quiraz, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1286/
880310; identificação de pessoa colectiva n.º 501946055; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172174

GODRI � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Casais, caixa postal 209, Milhazes, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2926/
970122; identificação de pessoa colectiva n.º 503826340; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172177

LECARTÊXTIL DE LEONARDO FORTES, L.DA

Sede: Avenida de Paulo Felisberto, 142, 1.º, esquerdo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1151/
870720; identificação de pessoa colectiva n.º 501852476; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172180

GODRI � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Casais, caixa postal 209, Milhazes, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2926/
970122; identificação de pessoa colectiva n.º 503826340; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2000.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172184

MTR � INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua dos Irmãos São João de Deus, Edifício América,
bloco 1, loja O, caixa 133, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3814/
20001122; identificação de pessoa colectiva n.º 505232880; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172186

MALHAS SONIX, S. A.

Sede: Rua de Filipa Borges, 1163 a 1245, Vila Frescainha
(São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 181/
660126; identificação de pessoa colectiva n.º 500176400; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172187

SONIXTERNO, COGERAÇÃO TERMO-ELÉCTRICA, L.DA

Sede: Rua de Filipa Borges, 1245, Vila Frescainha
(São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3499/
990729; identificação de pessoa colectiva n.º 504332465; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172189

TORRES DO VALE � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS DE BARCELINHOS, L.DA

Sede: Rua dos Alcaides de Faria, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1636/
900208; identificação de pessoa colectiva n.º 502286350; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172190

A. Q. � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Encourados, Cristelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3153/
980127; identificação de pessoa colectiva n.º 504075187; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172083

IMOBILIÁRIA DOM NUNO, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 392, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2675/
951102; identificação de pessoa colectiva n.º 503531928; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172085
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CERAMINVESTE � CERÂMICA DE BARCELOS, S. A.

Sede: Magrou, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3742/
20000713; identificação de pessoa colectiva n.º 504917285; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172090

D. F. E F. � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Monte, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4271/
20010731; identificação de pessoa colectiva n.º 505654326; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172094

BARBAL � PESAGEM ELECTRÓNICA, L.DA

Sede: Riquinho, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1829/
910108; identificação de pessoa colectiva n.º 502473550; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172097

ESTAMPARIA RALOPE, L.DA

Sede: Gandra, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 742/
821027; identificação de pessoa colectiva n.º 501322191; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172101

GOMES & LOPES, L.DA

Sede: Largo do Doutor Martins Lima, 18, 1.º, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 336/
750614; identificação de pessoa colectiva n.º 500328811; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172106

FÁBRICA DE MALHAS TIVA, L.DA

Sede: Cachadinha, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 300/
731107; identificação de pessoa colectiva n.º 500106843; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172108

CRISTALÓPTICA, L.DA

Sede: Avenida de Nossa Senhora de Fátima, 65, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3798/
20001103; identificação de pessoa colectiva n.º 505157322; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172114

MILHAZTÊXTIL, L.DA

Sede: Malhadoura, Milhazes, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1845/
910206; identificação de pessoa colectiva n.º 502493801; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172118

A. T. B. � ACABAMENTOS TÊXTEIS
DE BARCELOS, L.DA

Sede: Mariz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 917/
860214; identificação de pessoa colectiva n.º 501638733; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172123

ALVES & NOGUEIRA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Aldeia, Couto, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4312/
20010809; identificação de pessoa colectiva n.º 505584395; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172129
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LOPALTÊXTEIS, L.DA

Sede: Santa Catarina, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2073/
920522; identificação de pessoa colectiva n.º 502766263; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172131

REGEX � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Vilar, Mariz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2528/
950130; identificação de pessoa colectiva n.º 503364037; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172141

PULERO � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Mosqueiro, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2550/
950302; identificação de pessoa colectiva n.º 503385280; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172147

MAQUICÁVADO � EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Queimado, Vila Frescainha (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1688/
900406; identificação de pessoa colectiva n.º 502324546; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172155

PAFIL � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Febros, Viatodos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1361/
880726; identificação de pessoa colectiva n.º 502012790; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000172175

PERSONALIZAR � CENTRO DE INTERVENÇÃO
PSICOLÓGICA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO

EDUCACIONAL, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, Edifício Sobarcol III,
25, salas 505 e 506, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2755/
960319; identificação de pessoa colectiva n.º 503630225; data da
apresentação: 280602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000172178

GIVEC � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO TÊXTEIS, L.DA

Sede: Corujo, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2986/
970416; identificação de pessoa colectiva n.º 503884685; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172183

QUEIROGA & MONTEIRO, L.DA

Sede: Largo da Porta Nova, 5, 2.º, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4078/
20010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505414805; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172087

FIRMATRÉS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Sobreiros, Palme, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3651/
20000328; identificação de pessoa colectiva n.º 504858734; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172089

S. I. M. M. � SISTEMAS INTEGRADOS
EM METALO-MECÂNICA, L.DA

Sede: Monte Lobar, Viatodos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1864/
910308; identificação de pessoa colectiva n.º 502512792; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172093
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CONFECÇÕES JOSÉ MANUEL � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Assento, Moure, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3245/
980602; identificação de pessoa colectiva n.º 504176480; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172112

PERDITEX � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Barreiras, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1238/
871230; identificação de pessoa colectiva n.º 501912924; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172155

FÁTIMA & SOUSA, L.DA

Sede: Vila Nova, Perelhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3840/
20010112; identificação de pessoa colectiva n.º 504937022; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172117

BARCACELLOS � MALHAS, L.DA

Sede: Tomadia, lote 2, cave, Rio Covo (Santa Eugénia),
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3205/
980408; identificação de pessoa colectiva n.º 504176188; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172120

LIMATÊXTIL � FÁBRICA DE MALHAS, S. A.

Sede: Gandra, Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1061/
120187; identificação de pessoa colectiva n.º 501763988; data da
apresentação: 20020702.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172122

VILACELOS � PROMOTORA IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Arquitecto António Vinagre, Edifício Pinheiro
Manso, 10, sala 7, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2300/
931104; identificação de pessoa colectiva n.º 503098930; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000172124

CONSTRUÇÕES PEDRO SANCHES, L.DA

Sede: Gandra, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1036/
861118; identificação de pessoa colectiva n.º 501741518; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000172126

NORMETAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
METÁLICA, L.DA

Sede: Barreiros, Adães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1503/
890517; identificação de pessoa colectiva n.º 502160861; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000172128

BESTFER � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Real, Moure, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3426/
990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504582429; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172033

MALHAS CEF, S. A.

Sede: Fonte de Cima, Barqueiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 901/
860116; identificação de pessoa colectiva n.º 500878013; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172001
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IMOBILIÁRIA SILVESTRE & CRUZ, S. A.

Sede: Barreiros, Adães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2165/
921228; identificação de pessoa colectiva n.º 502912162; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000172133

MUNDIPERFIL � PERFILAGEM A FRIO, L.DA

Sede: Gandra, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3407/
990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504493582; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000172137

ADMINOVA � GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Sede: Rua de D. Teodósio, 44, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3532/
991018; identificação de pessoa colectiva n.º 504718118; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000172139

OLGA VALE � CONFECÇÕES TÊXTIL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Loteamento Altamira, lote 15, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4677/
20011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505607212; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000172144

CONSTRUÇÕES GALO DE BARCELOS, L.DA

Sede: Igreja, Quintiães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3076/
970930; identificação de pessoa colectiva n.º 503988367; data da
apresentação: 20020702.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000172146

JUDITE DUARTE, L.DA

Sede: Monte, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4158/
20010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505578530; data da
apresentação: 20020702.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000172149

CAMPOS & DURÃES � ESTAÇÃO DE SERVIÇO, L.DA

Sede: Avenida de Santa Marta, 94 a 98, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2959/
970304; identificação de pessoa colectiva n.º 503842974; data da
apresentação: 20020702.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000172151

AZERTI � GABINETE DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. José António Peixoto Pereira Machado, 24,
4.º, esquerdo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1226/
871127; identificação de pessoa colectiva n.º 501901639; data da
apresentação: 20020702.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000172153

AZEVEDO, SIMÕES & SILVAS, L.DA

Sede: Portela, Vila Cova, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1318/
880426; identificação de pessoa colectiva n.º 501968350; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172032

FÁBRICA DE MALHAS RIFERTEX, L.DA

Sede: Tomadia, Rio Covo (Santa Eugénia), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 857/
850709; identificação de pessoa colectiva n.º 501517960; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172035
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DUOZENDE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua Industrial, Vila Frescainha (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2578/
950404; identificação de pessoa colectiva n.º 501828729; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172038

TENDÊNCIAS � MARKETING E PROMOÇÕES, L.DA

Sede: Rua Industrial, Vila Frescainha (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2562/
950321; identificação de pessoa colectiva n.º 503442569; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172039

FONSECA & MARQUES, L.DA

Sede: Rua Industrial, Vila Frescainha (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2932/
970129; identificação de pessoa colectiva n.º 503826537; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172041

AGOSTINHO VILAÇA DA CUNHA, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 619/
810122; identificação de pessoa colectiva n.º 501122575; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172045

RIBEIROS & PEREIRA, L.DA

Sede: Cabanelas, Viatodos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 142/
600628; identificação de pessoa colectiva n.º 500402850; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000172047

RIGALGO � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Pias, Silveiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 229/
690422; identificação de pessoa colectiva n.º 500232679; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000172053

EDENPOR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PORCELANAS, L.DA

Sede: Gandarinha, Galegos (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2004/
920121; identificação de pessoa colectiva n.º 502683406; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000172056

LUÍS FILIPE � SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA
E GINECOLOGIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Abel Varzim, bloco 15, 4.º, esquerdo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3935/
20010504; identificação de pessoa colectiva n.º 505416646; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172059

ROPEMARTE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Travessa de João Duarte, 68, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3877/
20010308; identificação de pessoa colectiva n.º 505042690; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172061

VENTURA MARQUES & C.A, L.DA

Sede: Rua Industrial, Vila Frescainha (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 611/
801204; identificação de pessoa colectiva n.º 501105719; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172063
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IRMÃOS MACEDO, L.DA

Sede: Rua da Madalena, Edifício Fersil, 77, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2312/
931202; identificação de pessoa colectiva n.º 972642242; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172066

MIRANDA & LIMA, L.DA

Sede: Campo de 5 de Outubro, 268, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1084/
870304; identificação de pessoa colectiva n.º 501789294; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172068

ELASTICIDA � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Custódio José Gomes Vilas Boas, Barcelinhos,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2800/
960522; identificação de pessoa colectiva n.º 503665797; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172071

MIXMODEL � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Igreja, Abade do Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3287/
980813; identificação de pessoa colectiva n.º 504220390; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172074

SONATEC � SOCIEDADE NACIONAL DE TECIDOS, L.DA

Sede: Pedreira, Perelhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1230/
871216; identificação de pessoa colectiva n.º 501907882; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao
ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172076

JOSÉ DE ASSENÇÃO DA SILVA BORGES & FILHO, L.DA

Sede: Santo António, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1972/
911112; identificação de pessoa colectiva n.º 502642602; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172077

ANTÓNIO LOPES ALVES & C.A, L.DA

Sede: Rua da Estrada, 1304, Silva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4427/
20010921; identificação de pessoa colectiva n.º 505540355; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172078

EMÍLIA TEIXEIRA MACHADO & FILHOS, L.DA

Sede: Campo de 5 de Outubro, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 265/
711218; identificação de pessoa colectiva n.º 500094934; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172079

MCH � COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Pinheiro, Rio Covo (Santa Eugénia), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3272/
980721; identificação de pessoa colectiva n.º 504219855; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172080

JOAQUIM DA SILVA MARTINS � CONFECÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Poço da Laje, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4066/
20010613; identificação de pessoa colectiva n.º 505542838; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172102
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TORRES & FERREIRA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Penedo, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3273/
980721; identificação de pessoa colectiva n.º 501639020; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172113

CLÍNICA DE ORTODONTIA E MEDICINA DENTÁRIA DR.
FRANCISCO ESPINHA, L.DA

Sede: Avenida dos Alcaides de Faria, 402, bloco A, 4.º,
caixa 425, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4145/
20010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505484412; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171959

PEREIRA & CRUZ, L.DA

Sede: Seara, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 735/
820915; identificação de pessoa colectiva n.º 501311637; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171957

GESTIPELE � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
DE PELE, L.DA

Sede: Negreiros de Cima, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2156/
921204; identificação de pessoa colectiva n.º 502912499; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171955

HABIFERREIRA � INVESTIMENTOS E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Negreiros de Cima, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2837/
960717; identificação de pessoa colectiva n.º 503708631; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171953

VIDALNEL � VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Mangualde, Grimancelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3993/
20010525; identificação de pessoa colectiva n.º 505465604; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171950

CONFECÇÕES NEGANGA, L.DA

Sede: Aldeia de Cima, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 826/
841108; identificação de pessoa colectiva n.º 501528512; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171947

GOMES & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Igreja, Remelhe, Barcelos
Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4421/

20010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505495422; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 1000171946

FIGUEIREDO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de São Miguel-o-Anjo, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 194/
680419; identificação de pessoa colectiva n.º 500115583; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172075

MODELMALHAS � INDÚSTRIA DE MALHAS, L.DA

Sede: Cachada, lote 9-D, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3315/
980925; identificação de pessoa colectiva n.º 504262157; data da
apresentação: 28062002.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172072

M. ANDRADE & SOARES, L.DA

Sede: Aldeia, Chavão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2561/
950320; identificação de pessoa colectiva n.º 503403091; data da
apresentação: 28062002.
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Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília
Vilas Boas Lima Vila-Chã. 1000172070

NOVO FERREIRA � PIZZARIA, L.DA

Sede: Terreiro, Barqueiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4337/
20010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505686023; data da
apresentação: 20020702.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172065

IMOQUINTÃO � IMOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Monte Real, Rio Covo (Santa Eulália), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3179/
980227; identificação de pessoa colectiva n.º 504109880; data da
apresentação: 280602.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de
Lurdes Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172062

MATILTEX � SOCIEDADE IMPORTADORA
E EXPORTADORA, L.DA

Sede: Cardal, Milhazes, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 792/
840313; identificação de pessoa colectiva n.º 501363645; data da
apresentação: 280602.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172060

VIVÊNCIAS � DECORAÇÕES DE INTERIORES, L.DA

Sede: Campo de 25 de Abril, Edifício Cidadela III, 225, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2984/
970410; identificação de pessoa colectiva n.º 503865095; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000172058

ELARPEX � SOCIEDADE TÊXTIL, L.DA

Sede: Cardal, Milhazes, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1742/
900726; identificação de pessoa colectiva n.º 502388773; data da
apresentação: 280602.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172049

B. A. R. P. � IMOBILIÁRIA DE BARCELOS, L.DA

Sede: Quiraz, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2497/
941227; identificação de pessoa colectiva n.º 503342386; data da
apresentação: 280602.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172044

FRANCISCO ALVES PEREIRA, FILHOS & C.A, L.DA

Sede: Rua de Fraião, 3, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 820/
841022; identificação de pessoa colectiva n.º 505563886; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172027

ALEXANDRINA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de São Martinho, 63, Vila Frescainha (São Marti-
nho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4434/
20010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505563886; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172025

HENRIQUE & ALBERTINA VIEIRA, L.DA

Sede: Casal, Feitos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3318/
980929; identificação de pessoa colectiva n.º 504262165; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172022

FLORBELA PEREIRA � CONFECÇÕES
DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Vilarinho, Galegos (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4387/
20010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505713837; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172021
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MARIA DO CARMO & ANTÓNIO ARANTES, L.DA

Sede: Rua de D. Diogo Pinheiro, 13, 1.º, fracção AI, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3147/
980121; identificação de pessoa colectiva n.º 504075110; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172019

MANUEL DOMINGUES DIAS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua das Barreiras, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2587/
950412; identificação de pessoa colectiva n.º 503403547; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172016

CARNADÃES � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Sede: Assento, Adães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3718/
20000609; identificação de pessoa colectiva n.º 504997599; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172012

FORTES & PEREIRA � CARPINTARIA, L.DA

Sede: Gandra Chã, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3562/
991206; identificação de pessoa colectiva n.º 504550748; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172010

CARPINTARIA AIRES, L.DA

Sede: Venda, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4438/
20010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505559200; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172007

LAR ECONÓMICO � COMÉRCIO MOBILIÁRIO,
ELECTRODOMÉSTICOS E CANDEEIROS, L.DA

Sede: Boucinha, Silveiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4634/
20011130; identificação de pessoa colectiva n.º 505534932; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172005

FIGIM � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Fonte de Cima, Barqueiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3172/
980223; identificação de pessoa colectiva n.º 503529818; data da
apresentação: 20020701.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000172003

PANICÁVADO � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PÃO, L.DA

Sede: Praceta do Correio Mor, loja 52, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3016/
970522; identificação de pessoa colectiva n.º 503904171; data da
apresentação: 20020702.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 1000171999

BRAGA

ESCOLA DE CONDUÇÃO � BARCARA, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 362, 1.º, São Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8792/
021115; inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 12/021115.

Certifico que entre Antero de Oliveira Lopes e mulher, Virgínia
Isaura da Silva, casados na comunhão geral de bens, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Escola de Condução � Bar-
cara, L.da, e tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 362, 1.º, fre-
guesia de São Lázaro, concelho de Braga.

2 � Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser trans-
ferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho li-
mítrofe, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no ensino de condução automóvel e de
ciclomotores.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais, do valor nominal
de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Antero de Oliveira Lopes e Virgínia Isaura da Silva.
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2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, por uma ou mais vezes, conforme deliberação em assem-
bleia geral, até ao limite de 200 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social é confiada a uma ou mais pessoas, sócios
ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral, tomada
por maioria, a esta competindo, igualmente, a designação e a fixa-
ção das respectivas remunerações.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente, ficando desde já designados
gerentes ambos os sócios.

3 � Em ampliação dos seu poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis da e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Celebrar contratos de trespasse e 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.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primei-
ro lugar, e, em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

2 � Querendo preferir, a sociedade ou os sócios deverão, no pra-
zo de 30 dias, contados da recepção da carta registada do projecto
detalhado da cessão, comunicar ao sócio cedente a sua decisão.

3 � Caso a sociedade não consinta na cessão da quota ou não
exerça o direito de preferência, assim como os demais sócios, ficará
obrigada a amortizá-la, nos termos previstos no artigo 6.º

4 � Os direitos de preferência consagrados neste artigo gozam
de eficácia real, que os contraentes expressamente convencionam,
nos termos do artigo 421.º do Código Civil.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência do sócio ou se a quota penhorada, arrestada, sujei-

ta a qualquer procedimento cautelar ou por qualquer forma subtraída
ao poder de disposição do respectivo titular, venha a ser sujeita a
venda, arrematação ou adjudicação judicial;

c) Quando a quota for cedida sem o consentimento da sociedade,
nos casos em que o mesmo é necessário para a tornar, perante ela,
eficaz;

d) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do res-
pectivo sócio.

2 � A contrapartida da amortização far-se-á pelo valor da quota
segundo o último balanço aprovado, ou pelo seu valor nominal, se
este for superior.

ARTIGO 7.º

Os lucros anuais serão distribuídos ou não, conforme deliberação
em assembleia geral, para aprovação de contas do exercício.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnal-
do Ferreira Nunes. 2000274560

VILA VERDE

JORGE DOMINGUES & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Lugar de Real, Barbudo, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1112/
020430; identificação de pessoa colectiva n.º 506145417; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 4/300402.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Adeli-
no Manuel de Barros Oliveira e António Jorge Oliveira Domingues,
a qual se rege pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jorge Domingues & Oliveira, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Real, freguesia de Barbudo, concelho de
Vila Verde.

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 serviços de serralharia
civil e torneiro mecânico. Comércio de materiais e produtos rela-
cionados com as referidas actividades.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
6000 euros, pertencente ao sócio Adelino Manuel de Barros Oliveira,
e outra do valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio An-
tónio Jorge Oliveira Domingues.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 20 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

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

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

Está conforme com o original.

25 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria do Céu Soares
Fernandes de Barros Barbosa. 2001843135

PICHELARIA MC � RP, L.DA

Sede: Lugar do Monte Santa Helena, Laje, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1104/
020409; identificação de pessoa colectiva n.º 506096319; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/090402.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Mário
José Gomes Correia e Remédios Perez Sanchez Correia, a qual se
rege pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Pichelaria MC � RP,
L.da, e tem a sua sede no lugar do Monte Santa Helena, freguesia da
Laje, concelho de Vila Verde.

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 serviços de pichelaria,
nomeadamente aplicação de instalações sanitárias e de ar condicio-
nado. Comércio de artigos e acessórios relacionados com a activida-
de.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme com o original.

22 de Novembro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001843119

NATALINEX � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lugar da Devesa, Duas Igrejas, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1109/
020412; identificação de pessoa colectiva n.º 506047814; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/120402.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Rosa-
lina de Fátima Araújo Pereira Martins e Natália Maria de Araújo
Pereira, a qual se rege pelo contrato do teor seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma NATALINEX � Confecções,
L.da, e tem a sua sede no lugar da Devesa, freguesia de Duas Igrejas,
do concelho de Vila Verde.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encer-
rar filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação so-
cial, no território nacional ou no estrangeiro, sem consentimento
da assembleia geral.

2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na confecção a feitio �
outras actividades, serviços prestados principalmente às empresas não
especificadas.

2 � A sociedade poderá participar como sócia de responsabilida-
de limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
7500 euros, dividido em duas quotas iguais, de 3750 euros cada uma,
pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 � Só por deliberação unânime de todas as sócias poderão ser
exigíveis prestações suplementares de capital, até ao montante glo-
bal igual ao dobro do valor nominal das respectivas quotas.

4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
fica afecta a ambas as sócias, que desde já são nomeadas gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos.

5.º

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

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

Está conforme com o original.

22 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria do Céu Soares
Fernandes de Barros Barbosa. 2001843127

PINHO & TORRES, COMÉRCIO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Lugar da Pousada, Marrancos, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1116/
020517; identificação de pessoa colectiva n.º 506040321; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/170502.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Ma-
nuel Joaquim Moreira de Pinho Gonçalves e Delfim Alexandre Ro-
drigues Torres, a qual se rege pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pinho & Torres, Comércio de
Veículos Automóveis, L.da

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede no lugar da Pousada, da freguesia de Marran-
cos, do concelho de Vila Verde.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social o comércio, importação e
exportação de veículos automóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Dr.
Manuel Joaquim Moreira de Pinho Gonçalves e Delfim Alexandre
Rodrigues Torres.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à caixa social os suprimentos de que ela
carecer, vencendo ou não juros, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, dependendo do con-
sentimento da sociedade quando feita a estranhos, atribuindo-se aos
sócios não cedentes o direito de preferência a exercer em termos
gerais.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, Dr. Manuel
Joaquim Moreira de Pinho Gonçalves e Delfim Alexandre Rodrigues
Torres, desde já designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e a representar em juízo e fora dele, activa ou passivamente, é ne-
cessária sempre a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 8.º

Os gerentes não podem, em nome da sociedade, assinar letras de
favor, fianças, avales ou quaisquer outros documentos estranhos aos
negócios sociais, sob pena de, fazendo-o, serem responsabilizados
individualmente pelas obrigações que assim contraírem e pelos pre-
juízos causados à sociedade.

ARTIGO 9.º

Por falecimento ou interdição de qualquer um dos sócios, a soci-
edade continuará com os sócios sobrevivos e os herdeiros do sócio
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falecido e ou interdito legalmente representado, nomeando aqueles
um de entre si que a todos represente na sociedade enquanto a quota
se mantiver indivisa.

Está conforme com o original.

28 de Novembro de 2002. � O Ajudante Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2001843178

BRAGANÇA
MACEDO DE CAVALEIROS

CASA PATACO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 312; identificação de pessoa colectiva n.º 503860530; data
do depósito: 020628.

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

28 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000172013

CARLOS CUNHA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 107; identificação de pessoa colectiva n.º 501642927; data
do depósito: 27062002.

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

27 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000172011

TRANSPORTES PEREIRA & SARMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 436; identificação de pessoa colectiva n.º 505351960; data
do depósito: 020627.

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

27 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000172009

ALFREDO ALMEIDA � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 458; identificação de pessoa colectiva n.º 505741369; data
do depósito: 27062002.

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

27 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000172008

BAR BIGODES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 324; identificação de pessoa colectiva n.º 503971251; data
do depósito: 27062002.

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

27 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000172006

PETROBAGUEIXE � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 398; identificação de pessoa colectiva n.º 504711407; data
do depósito: 27062002.

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

27 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
 1000172004

J. M. V. � PASTELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 242; identificação de pessoa colectiva n.º 503155594; data
do depósito: 27062002.

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

27 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000172002

PÃO QUENTE MACEDENCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 254; identificação de pessoa colectiva n.º 503321214; data
do depósito: 27062002.

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

27 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000172000

T. S. N. � TERRAPLANAGENS SURRIBAS
NORDIVIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 168; identificação de pessoa colectiva n.º 502390026; data
do depósito: 27062002.

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

27 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000171998

ANTÓNIO MANUEL FERNANDES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 36; identificação de pessoa colectiva n.º 500566925; data do
depósito: 020629.

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

29 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000171997

TRANSPORTES LUCIANO MOFREITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 103; identificação de pessoa colectiva n.º 501147845; data
do depósito: 27062002.

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

27 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000171996
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CHARRASCARIA PICA-PAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 166; identificação de pessoa colectiva n.º 502363939; data
do depósito: 020627.

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

27 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000171995

NORDESCONTA � GABINETE CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 138; identificação de pessoa colectiva n.º 502179716; data
do depósito: 27062002.

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

27 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000171993

IRMÃOS QUINTELA � REVESTIMENTOS COBERTURAS
E ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 462; identificação de pessoa colectiva n.º 505828065; data
do depósito: 27062002.

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

27 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000172098

DUARTE CORREIA � REPRESENTAÇÕES AUTO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 453; identificação de pessoa colectiva n.º 505446553; data
do depósito: 27062002.

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

27 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000172100

SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL
DE CARRAPATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 195; identificação de pessoa colectiva n.º 502539747; data
do depósito: 27062002.

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

27 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000172103

CENTRAL PNEUS MACEDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 176; identificação de pessoa colectiva n.º 502446315; data
do depósito: 27062002.

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

27 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000172107

FLORIMAC � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 252; identificação de pessoa colectiva n.º 503271438; data
do depósito: 27062002.

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

27 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000172109

COIMBRA
SOURE

JOAQUIM JOSÉ NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 575/021108;
inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 3/021108.

Certifico que entre Joaquim José Carvalho Maranha das Neves e
mulher, Isabel Maria Ferreira Raimundo, casados na comunhão
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim José Neves, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Casal do Marachão,
freguesia de Figueiró do Campo, concelho de Soure.

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 comercialização de mobiliá-
rio, electrodomésticos e outras utilidades para o lar; exploração de
mercearia, café, snack-bar, retrosaria, pronto a vestir, florista; e
comércio de artigos de pesca, caça e afins.

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 uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Joaquim José Carvalho Maranha das Neves e Isabel Maria
Ferreira Raimundo.

ARTIGO 4.º

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

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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

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

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente 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, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definiti-
vamente matriculada.

Certifico ainda que os gerentes foram nomeados em 8 de Novem-
bro de 2002.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 2001450206

PAPELARIA MILÉNIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 576/021125;
inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 1/021125.

Certifico que por Carlos Alberto Bento Catarro, casado com Rosa
Pereira Correia Dias Catarro na comunhão adquiridos, foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Papelaria Milénio, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Avenida do Conselheiro Matoso, 5-B, vila,
freguesia e concelho de Soure.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de artigos de
papelaria e serviços de fotocópias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio, Carlos Alberto Bento Catarro.

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, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Carlos Alberto Bento
Catarro, 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 socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na situ-
ação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD, bem

como tomar de trespasse estabelecimentos e de arrendamento imó-
veis 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 aquisi-
ção de equipamento e instalação da sede social, despesas estas que a
sociedade assume logo que definitivamente matriculada.

Certifico ainda que os gerentes foram nomeados em 19 de No-
vembro de 2002.

Está conforme o original.

25 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 2001450184

ÉVORA
ÉVORA

ARMANDO ROSEIRO, L.DA

Sede: Bairro da Malagueira, Rua de António Galvão, 18,
Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2207/
980325; identificação de pessoa colectiva n.º 504100432; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 20/20021125.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros cada uma, e pertence uma a cada um dos sócios, Luís
Alberto Valadas Borrego Linhan e Armando Joaquim Melro Roseiro.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911366

EVORAFIP � SERVIÇOS DE ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua de Maria de Lurdes Braancamp Freire, 6, Sé,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1446/
911007; identificação de pessoa colectiva n.º 502642149.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911404

QUADRADOS, L.DA

Sede: Rua de Ramalho Ortigão, 6, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1570/
930108; identificação de pessoa colectiva n.º 502913517.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911390
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IGAL � INVESTIMENTOS E GESTÃO
AGRO-FLORESTAL, L.DA

Sede: Avenida de São Sebastião, 4, Sé, 7000 Évora

Capital social: 49 880 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1372/
910129; identificação de pessoa colectiva n.º 502504498.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911382

FILIPE & ROQUE � PROJECTISTAS E VETERINÁRIOS
ASSOCIADOS, L.DA

Sede: Avenida de São Sebastião, 4, Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 5238 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2373/
990714; identificação de pessoa colectiva n.º 504452223.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911374

SOCIEDADE DE GESTÃO EQUINA DE ÉVORA, L.DA

Sede: Quinta da Figueireda, Bacelo, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2163/
980108; identificação de pessoa colectiva n.º 504033140.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911439

CASAS NOVAS & FIGUEIREDO, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 57-A, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 837/920903;
identificação de pessoa colectiva n.º 501388257.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911420

SANDOMANIA � RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Catarina Eufémia, 3, rés-do-chão,
Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2367/
990618; identificação de pessoa colectiva n.º 504378538.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911412

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA TORRES MIRA, L.DA

Sede: Quinta da Figueireda, Estrada da Igrejinha, Sé,
7000 Évora

Capital social: 24 939,90 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1635/
930707; identificação de pessoa colectiva n.º 503027804.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911447

J. J. MADEIRA, L.DA

Sede: Quinta do Lagarto, lote 27, Bairro dos Canaviais,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1912/
960202; identificação de pessoa colectiva n.º 503588750.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911455

ANTÓNIA MARIA SIMÃO PAULO, L.DA

Sede: Beco do Godinho, Graça do Divor, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1495/
920330; identificação de pessoa colectiva n.º 502744650.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911463

ECOÉVORA � CLÍNICA DE ECOCARDIOGRAFIA
DE ÉVORA, L.DA

Sede: Urbanização da Muralha, lote 31, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1949/
960524; identificação de pessoa colectiva n.º 503658537.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911153
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FRANCISCO & ZÉLIA � CAFÉ, PASTELARIA
SNACK-BAR, L.DA

Sede: Rua de Fernando Namora, 7, Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 5012,92 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2321/
990218; identificação de pessoa colectiva n.º 504670450.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911358

GESTMIX � CONSULTADORIA DE GESTÃO, L.DA

Sede: Bairro da Torregela, Rua de Ourique, 2, esquerdo,
Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2621/
20010405; identificação de pessoa colectiva n.º 505392941.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911340

METALORIGOR � CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Sede: Quinta da Boa Morte, Sé, 7000 Évora

Capital social: 25 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1079/
880223; identificação de pessoa colectiva n.º 501957570.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911331

BARREIROS & GODINHO, L.DA

Sede: Quinta do Telhal, Estrada das Alcáçovas, Sé,
7000 Évora

Capital social: 59 855,75 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1587/
930303; identificação de pessoa colectiva n.º 502940883.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911323

CENTRO DE ACUNPUNCTURA ALÉM TEJO, L.DA

Sede: Bairro das Corunheiras, Rua do Professor Alfredo Reis,
57, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5500 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1305/
900626; identificação de pessoa colectiva n.º 502403888.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911196

ALMEDINA � RESTAURANTE BAR, L.DA

Sede: Travessa de Santa Marta, 5, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1186/
890619; identificação de pessoa colectiva n.º 502181338.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911200

ELVIA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E COMERCIALIZAÇÃO IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: Rua de António da Silveira, 13, rés-do-chão, Sé,
7000 Évora

Capital social: 300 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1765/
941117; identificação de pessoa colectiva n.º 503297534.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911188

RECUPERÉVORA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, INSTALAÇÕES ESPECIAIS E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua das Lousadas, 26, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 199 519,17 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1081/
880301; identificação de pessoa colectiva n.º 501945326.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou depo-
sitada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911170

VEDAPARQUE � VEDAÇÕES E PARQUEAMENTOS, L.DA

Sede: Bairro do Bacelo, Rua dos Lusíadas, 14, 1.º, Sé,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1447/
911008; identificação de pessoa colectiva n.º 502642351.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911161
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SERVIÇOS MÉDICOS DE CARDIOLOGIA � SMC, L.DA

Sede: Urbanização da Muralha, lote 31, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1701/
940411; identificação de pessoa colectiva n.º 503174653.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911145

FIGO & FREIXIAL, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 37, Valverde,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1612/
930503; identificação de pessoa colectiva n.º 502984333.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911137

DERMACARE, CLÍNICA DE DERMATOLOGIA, L.DA

Sede: Rua de Sá de Miranda, 121-C, Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 5100 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2592/
20010219; identificação de pessoa colectiva n.º 505249782.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911129

FERNANDO PINTO � ARQUITECTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 124, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2670/
20010628; identificação de pessoa colectiva n.º 505608375.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911110

IMOIRMÃOS � CONSTRUÇÃO CIVIL,
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Barão José Rochinha, 16, Bairro de Frei Aleixo,
Bacelo, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2401/
991027; identificação de pessoa colectiva n.º 504716433.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911242

VESECO � SERVIÇOS VETERINÁRIOS E COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Avenida de D. Leonor Fernandes, 15, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2081/
970506; identificação de pessoa colectiva n.º 503875066.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911250

ABA-MADEIRAS � COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Zona Industrial (Almeirim Norte), Rua A, lote 16, letra A,
Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 44 891,81 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1182/
890602; identificação de pessoa colectiva n.º 502172436.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911269

DESPORTO DIANA � SOCIEDADE DE ARTIGOS
DESPORTIVOS, L.DA

Sede: Rua de Bernardo de Matos, 4, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 19 951,92 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1155/
890116; identificação de pessoa colectiva n.º 501735003.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911285

ARMINDO PEREIRA, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 138 e 140, Santo Antão,
7000 Évora

Capital social: 2 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 411/660823;
identificação de pessoa colectiva n.º 500697345.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911277
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RAUL CRUZ, SUCESSORES, L.DA

Sede: Rua do Raimundo, 99-B, São Pedro, 7000 Évora

Capital social: 38 158,04 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 470/210770;
identificação de pessoa colectiva n.º 500227713.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911307

PLAYREC � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Sede: Mercado Abastecedor da Região de Évora, EB 18,
Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 5001 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2615/
20010330; identificação de pessoa colectiva n.º 505375796.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911293

IRMÃOS FERNANDES, L.DA

Sede: Rua de Gil Vicente, 2, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1425/
910621; identificação de pessoa colectiva n.º 502580216.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911315

EMÍDIO MANUEL FIGUEIRAS GOULÃO, L.DA

Sede: Bairro da Malagueira, Rua de Azedo Gneco, 1, Sé,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1879/
951009; identificação de pessoa colectiva n.º 503505889.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911102

T TERRA � AUDITORIA, PROJECTO E TÉCNICAS
AMBIENTAIS, L.DA

Sede: Rua de Adriano Correia de Oliveira, 6, 7000 Évora

Capital social: 5486,77 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1462/
941217; identificação de pessoa colectiva n.º 502676718.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911080

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA PECENHINHA
E ANEXAS, L.DA

Sede: Rua do Conde da Serra da Tourega, 1-A, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1234/
900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502284552.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911072

SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DE SOUSA
E ANEXAS, L.DA

Sede: Rua do Conde da Serra da Tourega, 1-A, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1235/
900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502284544.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911064

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO MONVISO, L.DA

Sede: Rua do Conde da Serra da Tourega, 1-A, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1233/
900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502282169.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911056

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO SOBRALINHO
E ANEXAS, L.DA

Sede: Rua do Conde da Serra da Tourega, 1-A, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1236/
900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502284536.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911048
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JOSÉ RATO � RESTAURANTES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Centro Comercial Eborim, lojas LB-8-9, Rua do Eborim,
16 e 18, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2155/
971216.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911471

ALENVESTE � COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
E DECORAÇÕES DO ALENTEJO, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, 13, 7000 Évora

Capital social: 74 819,68 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1188/
890623; identificação de pessoa colectiva n.º 502214830.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911480

SCOPUS � RECURSOS HUMANOS, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 55, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2548/
20001123; identificação de pessoa colectiva n.º 504737325.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911498

ARQUITECTALAS, GABINETE DE ARQUITECTURA, L.DA

Sede: Urbanização Vila Lusitano, Praça de D. João III, 3-A,
Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 5037,86 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2372/
990714; identificação de pessoa colectiva n.º 504731386.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911501

FORA DE HORAS � ALIMENTOS RÁPIDOS, L.DA

Sede: Rua do Viveiro, 28, Bairro do Bacelo, Sé, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1718/
940617; identificação de pessoa colectiva n.º 503211842; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 OF., inscrição n.º 3 e averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 21, 22 e 23/
20021203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada:
A cessação das funções de gerência de António José Guerra Ludo-

vino, por renúncia, 16 de Dezembro de 1994.
A designação das funções de gerência de Deolinda Maria Piteira

Teixeira Zurzica Cóia, por deliberação de 16 de Dezembro de 2002.
A mudança de sede para a Rua do Viveiro, 28, Bairro do Bacelo,

Sé, Évora.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000910998

ATLAS CAPITAL � ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Rua de Pedro de Sousa, 4, Horta das Figueiras,
7000 Évora

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1927/
960313; identificação de pessoa colectiva n.º 503598933; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 24/20021203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 25 000 euros para 50 000 euros, tendo sido alterado
parcialmente o contrato em relação ao artigo 3.º do pacto, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
25 000 euros, pertencente à sócia Maria Margarida Candeias Gomes
Luís, e uma de 25 000 euros, pertencente ao sócio Mário Rui Lou-
renço Luís.

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911005

DIANA BAZAR � UTILIDADE DOMÉSTICA HIGIENE
E LIMPEZA, L.DA

Sede: Rua de Catarina Eufémia, 9, Horta das Figueiras, Sé,
7000 Évora

Capital social: 5 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1638/
930714; identificação de pessoa colectiva n.º 503027782; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: OF. 17 e 20 e 21/20021204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
das:

1) A cessação das funções do gerente Omar Sharif Mahomed Seedat
e Mahomed Afzal Abdul Cadir Seedat, por renúncia, de 15 de Julho
de 1994;

2) A alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e
5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação de Diana Bazar �
Utilidade Doméstica Higiene e Limpeza, L.da, e passa a ter a sua
sede em Évora, Rua de Catarina Eufémia, 9, Horta das Figueiras,
freguesia da Sé, e durara por tempo indeterminado.

§ único. (Sem alteração.)
3.º

O capital social é de 5 000 000$, encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de oito quotas, pertencendo
ao sócio Muhammad Ibrahim Sidat três quotas do valor nominal de
1 575 000$, 250 000$ e 675 000$ e ao sócio Ashraf Ibrahim Makda
Sidat cinco quotas do valor nominal de 875 000$, 525 000$,
100 000$, 500 000$ e 500 00$.
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5.º

A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes elei-
tos em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente vinculada é
suficiente a assinatura de apenas um gerente.

§ 2.º A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor e outros actos e contratos estranhos ao objecto so-
cial.

Foi designado gerente Ashraf Ibrahim Makda Sidat.

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

Está conforme o original

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911030

TORRE DO LOBO � CAÇA E TURISMO, L.DA

Sede: Quinta de Alpedriche, Canaviais, 7000 Évora

Capital social: 7980,80 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1397/
910312; identificação de pessoa colectiva n.º 502523654; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 1/20021204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de gerência de Rita Maria Capoulas Queiroga,
por deliberação de 1 de Outubro de 2002.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911021

IDADE VIRTUAL � FORMAÇÃO INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua do Soldado Joaquim Luís, 39, 1.º, direito,
Bairro do Bacelo, Bacelo, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2112/
970903; identificação de pessoa colectiva n.º 503942162; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 16/20021203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto ao artigo 10.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

A administração da sociedade, com a remuneração fixada em as-
sembleia geral e com dispensa de caução, pertence à sócia Maria
Rodrigues Figueira Ribeiro Mata, já gerente, e cuja assinatura é sufi-
ciente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000910971

RAMOS, VICTOR & GALEGO, L.DA

Sede: Rua de Avis, 16 e 18, rés-do-chão, São Mamede,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 674/790418;
identificação de pessoa colectiva n.º 500836078; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 30/20021104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 600 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-

mente o contrato em relação aos artigo 4.º do pacto, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por quatro quotas: duas quotas do valor nominal de
1666,50 euros, pertencentes ao sócio Alfredo Manuel Coelho Gale-
go; uma no valor nominal de 833,50 euros, pertencente ao sócio
Alfredo Manuel Coelho Galego, e uma quota no valor nominal de
833,50 euros, pertencente ao sócio Marco Duarte Cartaxo Galego.

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000910963

VENDAS NOVAS

POLICLÍNICA DE VENDAS NOVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 93/
930730; identificação de pessoa colectiva n.º 503049646; inscrição
n.º 7; número e data de apresentação: 1/021128.

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

Redenominação para euros e aumento de capital, com alteração
parcial do contrato.

Artigo alterado: 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado em di-
nheiro e representado pela soma das seguintes quotas: uma de
2250 euros, pertencente ao sócio Elisiário Francisco da Silva Fraga-
ta; uma de 1750 euros, pertencente ao sócio Elisiário Francisco da
Silva Fragata, e duas de 500 euros cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios Rui António Narciso Ribeiro da Costa e Maria da Con-
ceição Oliveira Pedro da Silva.

Foi conferida e está conforme.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

5 de Dezembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821921

MAFALDA & MARÇALO, L.DA

Sede: Quinta dos Cavalos, Rua da Charnequinha,
Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 121/
950407; identificação de pessoa colectiva n.º 503406309; data:
020628.

Certifico que foi feito na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano 2001 em rela-
ção à sociedade supra-referida.

Foi conferida e está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821760

MEDIACAP � EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS
E PARABÓLICAS, L.DA

Sede: Praça de Cândido dos Reis, 15, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 191/
980416; identificação de pessoa colectiva n.º 504128566; data:
020628.
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Certifico que foi feito na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano 2001 em rela-
ção à sociedade supra-referida.

Foi conferida e está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821751

ANA MAFALDA CARTAXO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida da República, 12, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 123/
950511; identificação de pessoa colectiva n.º 503426520; data:
020628.

Certifico que foi feito na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano 2001 em relação
à sociedade supra-referida.

Foi conferida e está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821778

CASA SERRUDOS � COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Rua da Boavista, 69, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 147/
970307; identificação de pessoa colectiva n.º 501702466; data:
020628.

Certifico que foi feito na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano 2001 em rela-
ção à sociedade supra-referida.

Foi conferida e está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821786

FUTURGÁS � COMÉRCIO DE GÁS, L.DA

Sede: Rua da Boavista, 69, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 166/
970919; identificação de pessoa colectiva n.º 504007564; data:
020628.

Certifico que foi feito na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano 2001 em rela-
ção à sociedade supra-referida.

Foi conferida e está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821794

JOSIMEL � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Avenida da República, 50, 2.º, direito, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 257/
001027; identificação de pessoa colectiva n.º 505122723; data:
020628.

Certifico que foi feito na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano 2001 em rela-
ção à sociedade supra-referida.

Foi conferida e está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821808

MARQUES & LAMEIRAS, L.DA

Sede: Casal n.º 5, Bombel, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 268/
010308; identificação de pessoa colectiva n.º 505342880; data:
020628.

Certifico que foi feito na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano 2001 em rela-
ção à sociedade supra-referida.

Foi conferida e está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821816

REAL POOL � EXPLORAÇÃO DE BAR E SALÃO
DE JOGOS, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 260/
001116; identificação de pessoa colectiva n.º 505228955; data:
020628.

Certifico que foi feito na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano 2001 em rela-
ção à sociedade supra-referida.

Foi conferida e está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821883

MARQUES & SOEIRO, L.DA

Sede: Praça da República, 84 e 86, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 14/
761116; identificação de pessoa colectiva n.º 500612650; data:
020628.

Certifico que foi feito na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano 2001 em rela-
ção à sociedade supra-referida.

Foi conferida e está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821875

MEDIVENDAS � MÉDICOS AO DOMICÍLIO, L.DA

Sede: Rua de Joaquim Pedro de Matos, 23, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 185/
980226; identificação de pessoa colectiva n.º 504074601; data:
020628.

Certifico que foi feito na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano 2001 em rela-
ção à sociedade supra-referida.

Foi conferida e está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821867

DUOMANISA � COMÉRCIO DE CARNES
E RESTAURANTE, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, 14, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 200/
890922; identificação de pessoa colectiva n.º 502221216; data:
020628.
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Certifico que foi feito na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano 2001 em rela-
ção à sociedade supra-referida.

Foi conferida e está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821859

DIAZ FERNANDES, L.DA

Sede: Rua de Almada Negreiros, 43, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 184/
980225; identificação de pessoa colectiva n.º 504074571; data:
020626.

Certifico que foi feito na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano 2001 em rela-
ção à sociedade supra-referida.

Foi conferida e está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821166

L. J. (DOIS) � TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRAS
E METAIS, L.DA

Sede: Parque Industrial, lote 48, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 105/
940209; identificação de pessoa colectiva n.º 503141801; data:
020628.

Certifico que foi feito na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano 2001 em rela-
ção à sociedade supra-referida.

Foi conferida e está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821840

L. J. � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Parque Industrial, lote 48, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 28/
861111; identificação de pessoa colectiva n.º 501757783; data:
020628.

Certifico que foi feito na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano 2001 em rela-
ção à sociedade supra-referida.

Foi conferida e está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821832

PROSUCESSO � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de Joaquim Pedro de Matos, 2, rés-do-chão,
Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 276/
010518; identificação de pessoa colectiva n.º 505289105; data:
020628.

Certifico que foi feito na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano 2001 em rela-
ção à sociedade supra-referida.

Foi conferida e está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821824

L. P. MOTOS � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MOTOCICLOS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 4, quilómetro 54, lugar de Bombel,
Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 270/
040401; identificação de pessoa colectiva n.º 505356937; data:
020628.

Certifico que foi feito na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano 2001 em rela-
ção à sociedade supra-referida.

Foi conferida e está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821891

CESALITA � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua de Almada Negreiros, 23, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 40/
900115; identificação de pessoa colectiva n.º 502271078; data:
020628.

Certifico que foi feito na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano 2001 em rela-
ção à sociedade supra-referida.

Foi conferida e está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821905

GRÁFICA IDEAL VENDASNOVENSE, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, 12-A, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 16/
770706; identificação de pessoa colectiva n.º 500645914; data:
020628.

Certifico que foi feito na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano 2001 em rela-
ção à sociedade supra-referida.

Foi conferida e está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821913

OS ÁGUIAS � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 35/
880909; identificação de pessoa colectiva n.º 502033703; inscrição
n.º 17; números e data das apresentações: 2, 3, 4 e 5/021113.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 5.º e 7.º, os quais ficaram com a seguinte redac-

ção:
ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor no-
minal de 3500 euros, pertencente ao sócio Jesuíno Francisco Moita,
e uma de 1500 euros, pertencente à sócia Domitila da Conceição
Bento Neutel Moita.

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com a
assinatura de um gerente.

§ 1.º É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em assuntos estra-
nhos ao seu objecto.

§ 2.º É permitido aos gerentes adquirir por trespasse um ou
mais estabelecimentos similares ao do objecto social ou obter a ces-
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são de exploração de iguais estabelecimentos, para o que já ficam
autorizados.

Foi conferida e está conforme.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

26 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição, Carla
Cristina Baião Alves da Palma. 2001821140

FARO
ALBUFEIRA

SOCIEDADE AGRÍCOLA VIVEIROS DO FORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 756/
890731; identificação de pessoa colectiva n.º 500814942; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 8/20020916.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe fotocópia da escritura lavrada em 25 de Junho
de 2002, a fl. 49 do livro n.º 273-A, no 1.º Cartório Notarial de
Faro, pela qual foi alterado o artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e noutros valores constantes da escrita da sociedade, é de 470 000 eu-
ros e corresponde à soma de quatro quotas: duas de 175 000 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócio Andrew Nicolas
Henley Welch e Lindsey Jane Henley Welch, e duas de 60 000 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Nicholas
Anthony Henley Welch e Anna Jane Saunders.

9 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 2000135102

NOTÍCIAS DO MUNDO � PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2733/
20021120; identificação de pessoa colectiva n.º 506353761; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 21/20021120.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe fotocópia da escritura lavrada em 31 de Outu-
bro de 2002, a fl. 112 do livro n.º 192-C, no 2.º Cartório Notarial
de Faro, pela qual foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º Reiner Mesecke;
2.º António Vieira dos Santos.
E declararam que celebram entre si um contrato de sociedade sob

a forma de sociedade comercial por quotas, que vai adoptar a deno-
minação de Notícias do Mundo � Publicações, L.da, vai ter a sua
sede na Rua de Bartolomeu Dias, lote 7, A, 1.º, direito, na freguesia
e concelho de Albufeira, com o capital social, integralmente reali-
zado, no valor de 25 000 euros, correspondente à soma de duas quo-
tas: uma do valor de 24 900 euros, pertencente ao sócio Reiner
Mesecke, e outra do valor de 100 euros, pertencente ao sócio An-
tónio Vieira dos Santos, e vai reger-se pelos ternos constantes do
documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, que fica a fazer parte integrante
desta escritura, cujo conteúdo declararam conhecer, pelo que dispen-
sam a sua leitura.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, que faz parte integrante da escritura lavrada
a fl. 112 do livro de notas n.º 192-C.

ARTIGO 1.º

A sociedade denomina-se Notícias do Mundo � Publicações, L.da,
tem a sua sede na Rua de Bartolomeu Dias, lote 7, A, 1.º, direito, na
freguesia e concelho de Albufeira, e durará por tempo indetermina-
do.

§ 1.º Por simples decisão da gerência, a sede social poderá ser
mudada para outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

§ 2.º A sociedade poderá criar agências, sucursais ou outras for-
mas de representação dentro e fora do concelho da sede.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a impressão, distribuição e venda de
jornais, revistas e publicações periódicas, tipografia e reprodução
mecânica de materiais impressos.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e está dividido em duas quotas: uma de 24 900 euros,
pertencente ao sócio Reiner Mesecke, e outra de 100 euros, perten-
cente ao sócio António Vieira dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, caberá ao sócio Reiner Mesecke, dispensado de caução e
com a remuneração que lhe for fixada pela assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção do gerente ou de
um procurador.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios, dependendo do con-
sentimento expresso da sociedade quando for feita a terceiros, go-
zando neste caso a sociedade e os demais sócios, por esta ordem, do
direito de preferência.

2 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo valor a
apurar em balanço especialmente elaborado para o efeito, nos casos
seguintes:

a) Declaração de falência ou insolvência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial;
d) Falecimento, interdição ou inabilitação do seu titular, quando

os respectivos herdeiros repudiem ou de outro modo não aceitem a
titularidade da quota;

e) Divórcio ou dissolução do casamento do titular, se a quota puder
vier a ser objecto de partilha.

ARTIGO 6.º

Por deliberação social, poderão os sócios fazer suprimentos à
sociedade até 20 vezes o capital social existente e na proporção de
cada quota.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo
quando a lei exija diferente forma de convocação.

5 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 2000135021

SPIRIT OF HEALTH � TRATAMENTOS DE REIKI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2732/
20020904; identificação de pessoa colectiva n.º 506190870; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 23/20020904.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe fotocópia da escritura lavrada em 5 de Agosto
de 2002, a fl. 97 do livro n.º 97-A, no Cartório Notarial de Loulé,
pela qual foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º Rinke Johannes Swierstra, contribuinte fiscal n.º 240708644;
2.º Daniel Stolk, contribuinte fiscal n.º 240708717, ambos soltei-

ros, maiores, naturais da Holanda, de nacionalidade holandesa, com
residência habitual na Rua da Orada, 53, na cidade de Albufeira;

3.º Dr. Paulo Brito da Mana, cujo nome completo é Paulo Jorge
Saias de Brito da Mana, casado, natural da freguesia de São Clemen-
te, concelho de Loulé, com residência habitual na Rua das Teleco-
municações, 4, 2.º, na cidade de Albufeira, que outorga na qualidade
de procurador de Gemma Lucia Christine Maria Becht, contribuinte
fiscal n.º 240857739, solteira, maior, natural da Holanda, de nacio-
nalidade holandesa, com residência habitual na Rua do General Hum-
berto Delgado, 68, na Guia, Albufeira, conforme consta da procura-
ção, que arquivo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição do passapor-
te M 06479133, emitido em 9 de Agosto de 2000, bilhete de iden-
tidade T 62333728, emitido em 14 de Fevereiro de 2000, ambos
pelas autoridades competentes na Holanda, e bilhete de identidade
n.º 5639530, emitido em 28 de Janeiro de 2000 pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, respectivamente.
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E pelos outorgantes, o terceiro na qualidade em que outorga, foi
declarado que entre si celebram um contrato de sociedade comercial
por quotas, que vai reger-se pelas cláusulas constantes dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Spirit Of Health � Tratamentos
de Reiki, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Orada, 53, na cidade,
freguesia e concelho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no ensinamento e tratamentos
reiki, acupunctura, acupressura, reflexologia, massagens, cura atra-
vés de energia, meditação, yoga, cânticos mantra, importação, ex-
portação e comercialização de produtos naturais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Rinke Johannes
Swierstra, e duas nos valores nominais de 2500 euros cada uma,
pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios Daniel Stolk e
Gemma Lucia Christine Maria Becht.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Rinke Johannes
Swierstra.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

9 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 2000135030

HIDRALGAR � EQUIPAMENTOS
ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1380/
940120; identificação de pessoa colectiva n.º 502382252; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 1/20020905.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da soci-
edade em epígrafe fotocópia da escritura lavrada em 23 de Agosto
de 2002, a fl. 8 do livro n.º 99-A, no Cartório Notarial do C. F. E.
de Loulé, pela qual foram alterados os artigos 1.º e 2.º, que passaram
a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma HIDRALGAR � Equipamentos Elec-
tromecânicos, L.da, e tem a sua sede no sítio de Cortezões, freguesia
de Ferreiras, concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação e comércio de
equipamentos de bombagens agrícolas e industriais. Construção civil
e obras públicas. Manutenção e exploração de sistemas de salubrida-
de, estações de tratamento de águas (ETAS), estações de tratamen-
tos de águas residuais (ETARS), estações elevatórias de água (EEA),
estações elevatórias de águas residuais (EEAR), condutas e colecto-
res, limpeza e conservação urbana.

9 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 2000135048

MASCARENHAS & LOURENÇO
TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2734/
20020906; identificação de pessoa colectiva n.º 506298701; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 18/20020906.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da soci-
edade em epígrafe fotocópia da escritura lavrada em 5 de Setembro
de 2002, a fl. 56 do livro n.º 100-A, no Cartório Notarial do C. F. E.
de Loulé, pela qual foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

José de Brito Mascarenhas Pereira, contribuinte fiscal
n.º 179330241, natural da freguesia de São Pedro, concelho de Faro,
e mulher, Valéria Severino Lourenço, contribuinte fiscal
n.º 178286567, natural da freguesia de Paderne, concelho de Albu-
feira, casados no regime da comunhão geral de bens, residentes ha-
bitualmente no sítio do Cerro do Ouro, freguesia de Paderne, já re-
ferida.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 140400, de 14 de No-
vembro de 1996, e 2215892, de 4 de Junho de 1992, emitidos pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mascarenhas & Lourenço �
Terraplenagens, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio do Cerro do Ouro, fre-
guesia de Paderne, concelho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
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criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, escavações,
terraplenagens e demolições.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado 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 um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

9 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 2000135064

FARO

LUZCABO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização a Poente do Hospital, Edifício Peixinho,
lote A, loja B, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4759/
20020710; identificação de pessoa colectiva n.º 505197367; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 21/20020710.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração parcial do artigo 1.º, que passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização a Poente do

Hospital, Edifício Peixinho, lote A, loja B, na cidade e concelho de
Faro, freguesia da Sé.

Foi depositado o contrato actualizado.

14 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2001191979

ANÉSIO & LEONILDO, L.DA

Sede: Rua Medronhal, Santa Bárbara de Nexe, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3100/940318;

identificação de pessoa colectiva n.º 503165611; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 38/20020328.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ada a redenominação e renominalização com aumento de capital e
alteração do pacto social.

Montante do reforço: 602 410$.
Capital: 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passou

ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e está dividido em duas quotas iguais: uma quota de 2500 eu-

ros, pertencendo ao sócio Anésio Celestino Domingos Rodrigues, e
outra quota de 2500 euros, pertencendo ao sócio Manuel Leonildo
Figueiras Rodrigues.

Foi depositado o contrato actualizado.

22 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000120911

HABIBRITUS � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua Projectada à Guilherme Centazzi, Edifício Habibritus,
rés-do-chão, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3948/990407;
identificação de pessoa colectiva n.º 504524194; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 49/20021028.

Certifico que, com relação a sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração parcial quanto ao artigo 1.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de HABIBRITUS, So-
ciedade de Promoção Imobiliária, L.da, tem a sua sede na cidade de
Faro, na Rua de Brites de Almeida, 29, 4.º, esquerdo, freguesia da Sé,
concelho de Faro, e durará por tempo indeterminado.

2 � A gerência da sociedade, por sua deliberação, pode mudar a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelho li-
mítrofe, bem como criar ou encerrar filiais e ou sucursais.

Foi depositado o contrato actualizado.

14 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2000278019

CONSULTUR � PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Rua de Antero de Quental, 2, 8.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula: 1740/851007;
identificação de pessoa colectiva n.º 501548726; data: 20020712.

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

16 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000278418

PONTES LIMA & BARRADAS, L.DA

Sede: Rua do Reitor Teixeira Guedes, 36, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula: 3725/971211;
identificação de pessoa colectiva n.º 504017756; data: 20010628.

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

23 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000279252

LOULÉ

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE VILAMOURA, L.DA

Sede: Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 187/670914;
identificação de pessoa colectiva n.º 500252750; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 20; números e data das apresenta-
ções: 22 e 23/20020726.

Certifico que foi efectuado o registo do termo da manutenção do
domínio total, em 10 de Maio de 2001.

Também foi efectuado o registo da deliberação de manutenção do
domínio total pela sociedade LUSOTUR II � Empreendimentos
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Imobiliários e Turísticos, S. A., actualmente LUSOTUR � Empre-
endimentos Imobiliários e Turísticos, S. A., em 30 de Abril de 2002.

29 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 1000167930

FERRAZ & FILHOS � ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA,
COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Edifício Marina, loja 14, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5598/
20020416; identificação de pessoa colectiva n.º 505930854; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 26/20020416.

Certifico que entre João Joaquim Ferraz, ou João Joaquim da Costa
Ferraz, casado com Rosa de Amorim Barros na comunhão de adqui-
ridos, Fréderic Ferraz e Annabelle Ferraz, ambos solteiros, maiores,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Ferraz & Filhos � Ad-
ministração Hoteleira, Compra e Venda de Propriedades, L.da, com
sede no Edifício Marina, loja 14, 8125 Vilamoura, freguesia de Quar-
teira, concelho de Loulé.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes por simples deliberação da
gerência.

2.º

O objecto social é: exploração de bebidas e restauração, gestão e
administração hoteleira, compra, venda, importação e exportação
de produtos alimentares, compra venda e revenda de imóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma no valor de 2600 eu-
ros, pertencente ao sócio João Joaquim Ferraz, e duas no valor de
1200 euros cada uma, pertencentes, respectivamente, aos sócios
Fréderic Ferraz e Annabelle Ferraz.

4.º

4.1 � A cessão de quotas entre sócios é livre, não carecendo de
consentimento prévio da sociedade.

4.2 � A cessão de quotas a estranhos carece de consentimento
prévio da sociedade, gozando em tal caso a sociedade do direito de
preferência, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, os sócios não
cedentes.

4.3 � Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o re-
presentante legal do interdito ou os herdeiros do sócio falecido, os
quais se farão representar na sociedade por um deles enquanto a quota
se mostrar indivisa.

5.º

5.1 � A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios interdi-
tos ou inabilitados, bem como as quotas dos sócios declarados fali-
dos ou insolventes, e as que venham a ser objecto de penhora, arres-
to ou arrolamento.

5.2 � A sociedade poderá também amortizar as quotas cedidas a
estranhos sem prévio consentimento da sociedade e ainda quando o
respectivo titular revele a terceiros quaisquer actos ligados ao negó-
cio social, em termos de poder causar à sociedade dano relevante,
ou impeça por qualquer meio o seu normal funcionamento.

6.º

Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que esta
carecer, nos termos e condições a decidir em assembleia geral.

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

7.º

7.1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que ficam desde
já nomeados gerentes.

7.2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.
7.3 � A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abona-

ções, letras de favor ou quaisquer outros actos ou contratos estra-
nhos ao objecto social.

7.4 � A gerência fica desde já autorizada a adquirir, alugar, tro-
car ou vender veículos automóveis de e para a sociedade.

7.5 � A gerência fica desde já autorizada, nos termos do ar-
tigo 202.º do Código das Sociedades, a proceder ao levantamento do
capital social ora realizado, necessário à efectivação dos fins sociais,
podendo ainda a gerência praticar quaisquer negócios jurídicos antes
do registo comercial, nos termos do artigo 19.º do mesmo diploma.

Está conforme o original.
10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena

Teixeira Lima. 1000171891

SLOAN & SLOAN, COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Estrada de Vale do Lobo, Escanxinas, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2325/
900717; identificação de pessoa colectiva n.º 502387866; inscrições
n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 26 e 27/20020123.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterados os artigos 4.º e 5.º do
contrato da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte
redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros.

5.º

O capital social encontra-se dividido em duas quotas: uma no
montante de 4750 euros, pertencente a George Michael Seymor
Sloan, e outra no montante de 250 euros, pertencente a Else Seymour
Sloan.

Mais certifico que Elsa Maria Sabino Marcelo foi nomeada para o
cargo de secretário e Isabel Maria Ferreira Conceição Abreu para o
cargo de secretário suplente, em 22 de Novembro de 2001.

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

11 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000171890

WOLF � DESIGN, L.DA

Sede: Quinta do Lago, Bouganvilia Plaza Centro Comercial,
freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5583/
20020405; identificação de pessoa colectiva n.º 505498677; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020405.

Certifico que entre Yves Rivière, ou Yves Falieres de Rivière,
divorciado, Danielle Rivière Jonas, casada com Jean Claude Jonas na
separação de bens, Rodophe Arnaud Xavier Pages, solteiro, maior, e
Marjan Saboori Mohammad, divorciada, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Wolf � Design, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Lago, Bouganvilia
Plaza Centro Comercial, apartado 3278, freguesia de Almancil, con-
celho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na decoração de interiores e ex-
teriores, renovação de edifícios e arquitectura. Compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Serviços de design.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: uma
no valor nominal de 1750 euros, pertencente ao sócio Yves Falieres
de Rivière; outra no valor nominal de 2250 euros, pertencente à sócia
Danielle Rivière Jonas; outra no valor nominal de 500 euros, per-
tencente ao sócio Rodophe Arnaud Xavier Pages, e outra no valor
nominal de 500 euros, pertencente à sócia Marjan Saboori
Mohammad.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o valor do capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, não
remunerada, excepto se o contrário for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de um gerente ou de um pro-
curador, com poderes específicos.

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

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Danielle Rivière Jonas.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 1000172277

ISABEL WYLIE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da República, 72, vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5586/
20020411; identificação de pessoa colectiva n.º 506047490; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 42/20020411.

Certifico que Maria Isabel Bartolomeu da Silva Wylie, casada com
Mark Grerar Graham Wylie na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação de Isabel Wylie, Unipes-
soal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da República, 72, local de Almancil,
freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade criar
sucursais, filiais, agências, delegações ou outras formas de represen-
tação, em Portugal ou no estrangeiro, e extingui-las quando neces-
sário.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, confec-
ção e design, comércio de artigos de decoração e produtos para o
lar, nomeadamente têxteis e atoalhados.

ARTIGO 3.º

Participações

Pode a sociedade, por simples deliberação do sócio, subscrever e
adquirir participações noutras sociedades, qualquer que seja o seu
objecto, e participar em agrupamentos complementares de empre-
sas ou em agrupamentos europeus de interesse económico.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é constituído por uma quota de 5000 euros, inte-
gralmente realizada em dinheiro, correspondente a uma quota per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

O sócio poderá ser chamado a efectuar prestações suplementares
de capital à sociedade, até 10 vezes o valor do capital, podendo ainda
fazer suprimentos à sociedade segundo o regime que for deliberado
em assembleia geral

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas é livremente permitida.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � À gerência compete a gestão normal da sociedade, em or-
dem à realização do seu objecto social.

2 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, de acor-
do com o que for deliberado em assembleia geral, compete à sócia
única, Maria Isabel da Silva Wylie.

ARTIGO 8.º

Vinculação e representação da sociedade

1 � A sociedade será validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos nas seguintes situações:

a) Pela assinatura da sócia única;
b) Pela assinatura dos procuradores da sociedade dentro dos limi-

tes do respectivo mandato.
2 � Fica proibido à gerência obrigar a sociedade em fianças, le-

tras de favor, avales, abonações e outros actos, contratos ou do-
cumentos semelhantes, estranhos aos negócios sociais.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 1000172276



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 23 � 28 de Janeiro de 2003 1968-(165)

JORGE PAULO & JÚLIO ALVES, L.DA

Sede: Rua de Cristóvão Pires Norte, sem número,
vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5579/
20020402; identificação de pessoa colectiva n.º 506030970; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 32/20020402.

Certifico que entre Óscar Jorge Capela Paulo, casado com Flor de
Maria Candeias Ernesto Paulo, e José Júlio dos Santos Alves, casado
com Paula Cristina Coelho Ferreira, ambos casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jorge Paulo & Júlio Alves, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cristóvão Pires Norte,
sem número, vila e freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurantes,
bar e outros estabelecimentos similares. Comércio de têxteis e con-
fecções.

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 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 compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 1000172273

FELISMINO SILVA BITOQUE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Monte da Charneca, freguesia de Alte

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5599/
20020417; identificação de pessoa colectiva n.º 506070840; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 26/20020417.

Certifico que Felismino Silva Bitoque, casado com Elisiária Mea-
lha Graça Bitoque na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Felismino Silva Bitoque, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar do Monte da Charneca,
freguesia de Alte, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e comércio de produtos
agrícolas e animais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 15 000 euros, representado por uma quota de igual va-
lor nominal, pertencente ao sócio único.

2 � Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 vezes o valor do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem a só-
cios ou não sócios, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio único e Elisiária
Mealha Graça Bitoque.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conformo o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 1000172271

CUSTOM DESIGN, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício Brisa Mar, Caminho do Cuco, lote 2 TH/1,
Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5604/
20020423; identificação de pessoa colectiva n.º 505943794; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 68/20020423.

Certifico que Joaquim Raul Santos da Silva, casado com Isabel
Maria Monteiro Pinto na comunhão de adquiridos, constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Custom Design, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Brisa Mar, Caminho
do Cuco, lote 2 TH/1, em Vilamoura, freguesia de Quarteira, conce-
lho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de arquitec-
tura, design, marketing, publicidade e artes gráficas.
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ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem 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 e a não sócia Isabel
Maria Monteiro Pinto, casada com o sócio e com ele residente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 1000172269

A QUINTA DE MARK & CÉLIA � EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTES, L.DA

Sede: Restaurante A Quinta, Rua de Vale Formoso,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5601/
20020418; identificação de pessoa colectiva n.º 506085201; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 32/20020418.

Certifico que entre Célia Maria Rita Candeias Rodrigues e Mark
James Relph, ambos solteiros, maiores, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Quinta de Mark & Célia �
Exploração de Restaurantes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Restaurante A Quinta, Rua de
Vale Formoso, freguesia São Clemente, concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurantes,
bares e outras actividades similares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 1000172266

ALBOLTUR � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5578/
20020402; identificação de pessoa colectiva n.º 505943832; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 31/20020402.

Certifico que entre Rui Apolónia Costa, solteiro, maior, e Helena
Maria Apolónia Ponte Costa, divorciada, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALBOLTUR � Sociedade Ho-
teleira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio do Povo Velho, fregue-
sia de Boliqueime, concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão, administração e ex-
ploração hoteleira, turismo rural e de habitação. Exploração de res-
taurantes, bares e serviços de catering. Comércio por grosso e a re-
talho de artigos de artesanato, tabacaria, jornais, revistas e outras
publicações. Exploração de lojas comerciais de artigos de vestuário,
calçado, minimercado e supermercados.
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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 duas vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de um gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000172260

COLBAT � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Sítio da Cascalheira, freguesia de Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4861/
20010307; data: 27062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2001.

9 de Novembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Mou-
ra Chaves. 1000163449

AUTO RENT V � GESTÃO, ALUGUER,
COMPRA E VENDA DE VIATURAS, L.DA

Sede: Avenida da Marina, Centro Comercial Marina Plaza,
loja 43-B, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4677/
20000721; identificação de pessoa colectiva n.º 504933876; data:
27062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2001.

9 de Novembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Mou-
ra Chaves. 1000163568

PORTIMÃO

TUGAPINTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão.

Rectificação

No Diário da Républica, 3.ª série, n.º 275, de 28 de Novembro de
2002, a p. 25 764-(56), referente à apresentação n.º 41/021010, saiu
com inexactidão a publicação relativa à sociedade TUGAPINTA �
Construções, L.da Assim, onde se lê «No regime da comunhão de adqui-
ridos» deve ler-se «No regime da comunhão geral de bens».

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nó-
brega Castro Ramos. 1000181120

SILVES

FRUTAS TERESO � COMÉRCIO DE FRUTOS
E HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1324/
961108; identificação de pessoa colectiva n.º 503776866; data:
20021007.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano 2001 da sociedade em
epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
2001511256

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

RESIDENCIAL PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 297/820527; identificação de pessoa colectiva
n.º 501272160.

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

Foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes
à prestação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

Inscrição n.º 7 � apresentação n.º 12/20021021 � Aumento de
capital com redenominação e alteração parcial do contrato, tendo,
em consequência, alterado o artigo 3.º, que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por três quotas:
uma de 1875 euros, do sócio Guilherme António Paiva, e duas de
1562,50 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias Maria Leo-
nor Farto da Silva Dinis Paiva e Regina Maria da Silva Paiva.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Noémia Maria
Dias Trindade. 2000378579

GUARDA
FORNOS DE ALGODRES

TRANSNINFA � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 16, Gare, Fornos de Algodres

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrícula
n.º 89/941027; identificação de pessoa colectiva n.º 501958142.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade
os documentos respeitantes à prestação de contas relativas ao exer-
cício do ano de 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Aurora da Costa
Cabral Lima. 2001522070
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AMÂNDIO PARAÍSO & FILHOS, L.DA

Sede: Ponte de Juncais, Juncais, Fornos de Algodres

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrícula
n.º 33/550606; identificação de pessoa colectiva n.º 500564647.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade
os documentos respeitantes à prestação de contas relativas ao exer-
cício do ano de 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Aurora da Costa
Cabral Lima. 2001522088

GUARDA

HAFAS, BAR E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1485; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504304151; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/
20020910.

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

a) Cessação de funções do gerente de Rui Nunes dos Santos.
Data: 12 de Julho de 2002.
Causa: renúncia.
b) Alteração do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 5.º, os quais ficaram com a seguinte redac-

ção:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
22 446 euros, representado por duas quotas iguais de 11 223 euros
cada, uma da sócia Ana Filipa Coelho Amores e outra do sócio
Henrique Fonseca da Silva.

5.º

a) A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por
dois gerentes.

b) Desde já ficam nomeados gerentes os dois sócios.
c) Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

necessária a assinatura de um gerente.

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

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001663137

MEDA

MUNDI 300 � UTILIDADES PARA A CASA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Meda. Matrícula n.º 182; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020129.

Certifico que, por escritura de 17 de Outubro de 2002, exarada a
fl. 17 do livro n.º 26-C, no Cartório Notarial de Meda, foi consti-
tuída entre Francisco José André Coelho e mulher, Lúcia Cristina
Correia do Nascimento Coelho, casados na comunhão de adquiridos,
uma sociedade por quotas, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma MUNDI 300 � Utilidades para
a Casa, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Gago Coutinho e Saca-
dura Cabral, na vila, freguesia e concelho de Meda.

2 � A gerência pode transferir a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização por grosso e a
retalho de brinquedos, brindes, artesanato, ferramentas, jornais e

revistas, produtos alimentares, perfumaria, produtos de limpeza e
higiene, bem como flores naturais e artificiais, calçado, artigos des-
portivos, porcelanas e vidros, e todo o tipo de utilidades domésti-
cas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, encontrando-se dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada sócio.

4.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, quando efectuada
a favor de estranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual,
em primeiro lugar, e depois os sócios não cedentes gozam do direito
de preferência.

5.º

1 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social, se assim vier a ser deliberado por una-
nimidade de votos.

2 � Todos os sócios são obrigados a efectuar prestações suple-
mentares.

3 � A obrigação de cada sócio é proporcional à sua quota de
capital.

6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, já
designados gerentes.

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

7.º

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

8.º

Os lucros líquidos, depois de deduzida a percentagem de reserva
legal, poderão ser elevados, total ou parcialmente, a reservas, con-
forme deliberação da assembleia geral.

9.º

Todas as despesas com a constituição da sociedade, designadamente
a escritura, seu registo e despesas inerentes, são da responsabilidade
da sociedade.

Disseram ainda os outorgantes que os gerentes poderão proceder
ao levantamento do capital depositado para o aplicar no pagamen-
to dos gastos com esta escritura, sua publicação e registo, bem como
na aquisição de bens de equipamento para a sociedade e mercadorias.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2001620357

LEIRIA
ALCOBAÇA

SUIPEC � AGRO PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2203;
identificação de pessoa colectiva n.º 502244119; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 2/020402.

Certifico que Manuel Luís Brás Vicente cessou funções de gerente
da sociedade em epígrafe.

Causa: renúncia.
Data: 11 de Outubro de 2001.

Inscrição n.º 11 � Apresentação n.º 3/020402.
Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-

trato no que respeita ao artigo 3.º, passando este a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 150 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de
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100 000 euros, pertencente ao sócio Fernando Paulo Brás Vicente,
e outra no valor nominal de 50 000 euros, pertencente ao sócio
Nelson Brás Vicente.

Conferi, está conforme o original.

O texto completo dos artigos alterados, na sua redacção actuali-
zada, ficou depositado na pasta respectiva.

4 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2000412807

H. C. S. � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3480;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/200502.

Certifico que entre Henrique da Conceição dos Santos e Olga Maria
Alves de Sousa, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída
uma sociedade por quotas em epígrafe, que passa a reger-se pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma H. C. S. � Mármores e Granitos, L.da,
e tem a sua sede à Rua Principal, lugar de Louções, freguesia de
Turquel, concelho de Alcobaça.

§ único. Mediante deliberação, poderá a gerência deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir sucursais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de artigos de mármore
e de rochas similares.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, nou-
tras, mesmo que o objecto destas sociedades coincida ou não, no todo
ou em parte, com o da mesma, bem como associar-se a outras pes-
soas colectivas.

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito em dinheiro, é de 17 500 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 8750 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Henrique da Con-
ceição dos Santos e Olga Maria Alves de Sousa.

§ único. Cada um dos sócios já realizou a sua quota quanto a 50 %,
devendo realizar os restantes 50 %, também em dinheiro, no prazo
de um ano.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas aos mes-
mos prestações suplementares de capital até ao montante global
correspondente ao décuplo do capital social existente à data da de-
liberação e na proporção das suas quotas.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, sendo deliberado em assembleia geral quais as condições,
nomeadamente juro e prazo de reembolso.

ARTIGO 6.º

Na cessão a estranhos, a sociedade, em primeiro lugar, e os só-
cios, depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nome-
ados gerentes os identificados Henrique da Conceição dos Santos e
Olga Maria Alves de Sousa.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura de um gerente, incluindo-se nos poderes de gerência
a compra e ou venda de quaisquer veículos.

ARTIGO 8.º (transitório)

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do os gerentes desde já autorizados, designadamente, a adquirir quais-
quer mercadorias, bens inerentes à sua actividade comercial e tomar
de arrendamento quaisquer bens imóveis, procedendo ao levantamento

de quantias da conta aberta em nome da sociedade para liquidação de
todas e quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como
para a liquidação de despesas com a sua constituição e registo, des-
pesas estas que a sociedade desde já assume.

Conferi, está conforme o original.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2000412874

CABELEIREIRA ALDA SANTOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3479;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/260202.

Certifico que Alda de Jesus Dias Santos, casada com José António
dos Santos na comunhão de adquiridos, constituiu uma sociedade
unipessoal por quotas, que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cabeleireira Alda Santos, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Virgínia Vitorino, 1,
freguesia e concelho de Alcobaça.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, no território nacional e no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em cabeleireiro.
§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer forma, nou-

tras sociedades de responsabilidade limitada ou em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que os objectos coincidam ou
não, no todo ou em parte, com o da ora constituída.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e pertencente à sócia, Alda de Jesus Dias Santos.

§ único. Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares até
ao montante máximo igual ao décuplo do capital social existente à
data da deliberação.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de Alda de Jesus Dias
Santos, já identificada, e ao não sócio José António dos Santos, casado
com a ora outorgante e com ela residente, natural da freguesia de
Évora de Alcobaça, concelho de Alcobaça, desde já nomeados ge-
rentes.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada é,
obviamente, suficiente a assinatura de um gerente, incluindo-se nos
poderes de gerência a compra e ou venda de quaisquer veículos.

ARTIGO 5.º

Ficam desde já autorizados todos os negócios jurídicos, que visem
servir a prossecução do objecto da sociedade, celebrados entre a sócia
única e a sociedade.

§ 1.º Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade obe-
decem à forma legalmente prescrita e em todos os casos devem
observar a forma escrita.

§ 2.º Os documentos de que constam negócios jurídicos celebrados
pela sócia única e a sociedade devem ser patenteados conjuntamen-
te com o relatório de gestão e os documentos de prestação de con-
tas; qualquer interessado pode, a todo o tempo, consultá-los na sede
da sociedade.

§ 3.º A violação do disposto nos números anteriores implica a
nulidade dos negócios jurídicos celebrados e responsabiliza ilimitada-
mente a sócia.

ARTIGO 6.º (transitório)

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já os gerentes autorizados, designadamente, a adquirir quais-
quer equipamentos e outros bens móveis e imóveis inerentes à sua
actividade comercial.

Pode ainda a gerência proceder ao levantamento da quantia da
conta aberta em nome da sociedade para liquidação de todas e quais-
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quer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para a li-
quidação de despesas com a sua constituição e registo, despesas estas
que a sociedade desde já assume.

Conferi, está conforme o original.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2000412912

AFONSO CARDEIRA � CONSTRUÇÃO
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2138;
identificação de pessoa colectiva n.º 503281972; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 9/230102.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato no que respeita ao artigo 4.º, o qual passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, uma de 4000 euros, do sócio
Afonso Coelho Cardeira, e duas de 500 euros, pertencentes uma a
cada um dos restantes sócios.

Conferi, está conforme o original.

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

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2000412939

MARINHA GRANDE

BASF TRADING CENTRE � PRODUTOS
QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2309; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021107.

Certifico que entre Diogo Patrício de Melo Perestrelo, casado com
Vera Pinto Pinheiro Ribeiro Perestrelo na separação de bens, resi-
dente na Praça do Marquês de Pombal, 1, 8.º, Lisboa, e Basf Española,
S. A., com sede na Carretera Nacional 340, quilómetro 1156,
Tarragona, Espanha, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma e duração

A sociedade adopta o nome de Basf Trading Centre � Produtos
Químicos, L.da, e tem duração por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede e representação social

1 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Pinus Park, Estrada
de Leiria, 212, fracção M, freguesia e concelho da Marinha Grande,
e pode ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, mediante decisão do conselho de ge-
rência.

2 � Poderá ainda o conselho de gerência, com observância das
disposições legais aplicáveis, criar sucursais, agências, delegações e
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto a representação, compra, ven-
da e distribuição de produtos químicos e seus derivados.

2 � A sociedade pode, por deliberação do conselho de gerência,
participar em agrupamentos complementares de empresas e em agru-
pamentos europeus de interesse económico e, bem assim, subscrever
ou adquirir acções ou quotas em sociedades de responsabilidade limi-
tada, qualquer que seja o respectivo objecto e ainda que sujeitas a leis
especiais.

CAPÍTULO II

Capital social, quotas e operações financeiras

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por duas quotas, uma com o valor
nominal de 4900 euros, da qual é titular a Basf Española, S. A., e
outra com o valor nominal de 100 euros, da qual é titular o sócio
Diogo Patrício de Melo Perestrelo.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

A assembleia geral poderá exigir de todos os sócios a realização
de prestações suplementares, na proporção das respectivas partici-
pações no capital social, até ao limite global de 200 000 euros.

ARTIGO 6.º

Operações financeiras

A sociedade poderá realizar, por deliberação do conselho de ge-
rência, todas as operações financeiras permitidas por lei, nomeada-
mente a emissão de obrigações ou de quaisquer outros títulos nego-
ciáveis.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas entre sócios não está sujeita ao consen-
timento da sociedade.

2 � A cessão de quotas a terceiros carece de prévio consenti-
mento da sociedade, através de deliberação dos sócios.

3 � A sociedade poderá recusar a cessão de quotas a sociedades
rivais/concorrentes, isto é, a sociedades com o mesmo objecto soci-
al ou similar ou que actuem no mesmo ramo de actividade da socie-
dade, mas não pode impedir a cessão de quotas a subsidiárias, socie-
dades-mãe ou a outras sociedades em relação de domínio com a
cedente.

4 � O consentimento da sociedade quanto à cessão de quotas não
poderá prejudicar o direito de preferência dos sócios à respectiva
cessão, conforme regulado no artigo 8.º, infra.

ARTIGO 8.º

Direito de preferência

1 � Os sócios têm o direito de preferência quanto à cessão de
quotas efectuada a favor de terceiros.

2 � Para o cumprimento do disposto no número anterior, qual-
quer sócio que pretenda ceder a quota deverá notificar o outro só-
cio, através de carta registada, com as condições de transferência,
especificando a proposta do comprador, o número e montante no-
minal da(s) quota(s) sujeita(s) à transferência, o preço respectivo,
com as condições de pagamento e com uma cópia anexa da propos-
ta, incondicional e irrevogável, do comprador, devidamente assina-
da.

3 � Dentro dos 15 dias úteis posteriores à recepção da notifica-
ção referida no n.º 2, supra, os sócios que tenham recebido a referi-
da notificação deverão informar a parte notificante, através de car-
ta registada, se pretendem exercer o direito de preferência e, nesse
caso, que irão adquirir/comprar, pelo mesmo preço e condições ofe-
recidas pelo proponente comprador, dentro dos 30 dias úteis seguin-
tes.

4 � Após o decurso do prazo de 15 dias úteis mencionado no
número anterior, se a parte notificada não informar a parte
notificante como especificado no mesmo número, a parte notificante
deverá transmitir a(s) quota(s) ao proponente comprador nas con-
dições e preços notificados à outra parte.

ARTIGO 9.º

Amortização de quota

1 � A sociedade poderá amortizar, adquirir ou fazer adquirir, por
sócio ou terceiro, qualquer quota nos seguintes casos:

a) Acordo do titular;
b) Cessação, a qualquer título, do vínculo de natureza laboral que

um sócio detenha com a sociedade;
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c) Morte, invalidez, insolvência, apresentação ou requerimento
de falência do titular;

d) Exclusão do titular como sócio;
e) Arresto, arrolamento ou penhora de quota;
f) Oneração da quota sem consentimento prévio da sociedade;
g) Venda ou adjudicação judiciais;
h) Divisão ou transmissão da quota sem o consentimento da so-

ciedade, quando devido.
2 � Nos casos previstos nas alíneas c), e) e g) do número ante-

rior, a amortização processar-se-á pelo valor da liquidação da quota,
com base no estado da sociedade à data em que ocorreu ou produziu
efeitos o facto determinante da liquidação, sendo paga em duas pres-
tações, a efectuar dentro de seis meses e um ano, respectivamente,
após a fixação definitiva da contrapartida. Idêntico critério de valo-
rização e pagamento aplicar-se-á no caso de amortização prevista
na alínea b) do n.º 1, desde que a cessação do vínculo haja ocorrido
sem justa causa imputável ao sócio.

3 � Nos casos previstos nas alíneas d), f) e h) do n.º 1, supra, a
amortização processar-se-á pelo respectivo valor nominal, ou pelo
valor da liquidação, se for inferior, sem prejuízo da responsabilidade
em que o titular possa ter incorrido, devendo o pagamento ser feito
nas condições que vierem a ser definidas em assembleia geral. Idên-
tico critério de valorização e pagamento aplicar-se-á ainda no caso
de amortização previsto na alínea b) do n.º 1, desde que a cessação
do vínculo haja ocorrido com base em justa causa imputável ao sócio.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

TÍTULO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Composição

1 � As assembleias gerais serão convocadas, por qualquer um dos
membros do conselho de gerência, por meio de carta registada, ex-
pedida com a antecedência mínima de 15 dias, podendo, na primeira
convocatória, ser desde logo marcada uma segunda data para reunir
no caso de a assembleia não poder funcionar na primeira data mar-
cada.

2 � A presidência de cada assembleia geral pertence ao sócio
maioritário nela presente ou devidamente representado.

3 � Os sócios poderão fazer-se representar voluntariamente por
qualquer pessoa nas assembleias gerais, sendo suficiente uma carta
dirigida pelo sócio ao presidente da mesa.

ARTIGO 11.º

Reunião da assembleia geral

1 � A assembleia geral deverá ser convocada por qualquer um
dos membros do conselho de gerência para reunir no 1.º trimestre
de cada ano, a fim de deliberar sobre as matérias que por lei sejam da
sua competência, e ainda para tratar de quaisquer assuntos de inte-
resse para a sociedade que sejam expressamente indicados na respec-
tiva convocatória.

2 � A assembleia geral deverá ser convocada extraordinariamen-
te sempre que tal seja solicitado pelo conselho de gerência, pelo fiscal
único ou por qualquer sócio, desde que o requeira a qualquer um dos
membros do conselho de gerência por carta, em que se indiquem,
com precisão, os assuntos a incluir na ordem do dia e se justifique a
necessidade de reunir a assembleia.

3 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
dos votos emitidos, salvo nos casos em que a lei exija maioria qua-
lificada.

TÍTULO II

Gestão e fiscalização da sociedade

ARTIGO 12.º

Conselho de gerência

1 � A gestão e a representação da sociedade competem a um
conselho de gerência, composto por três membros, nomeados pela
assembleia geral por períodos de quatro anos.

2 � Os membros do conselho de gerência poderão ou não ser
remunerados, conforme for deliberado pela assembleia geral.

3 � O conselho de gerência poderá delegar poderes, para a prá-
tica de certos negócios ou espécie de negócios, em qualquer um dos
seus membros.

4 � O conselho de gerência poderá designar mandatários para a
prática de actos específicos ou categorias de actos.

ARTIGO 13.º

Competência

1 � Ao conselho de gerência são conferidos os mais amplos
poderes de gestão dos negócios sociais, cabendo-lhe, designadamente:

a) Efectuar todas as operações relativas ao objecto social, com
respeito pelas deliberações dos sócios;

b) Representar a sociedade perante qualquer autoridade adminis-
trativa ou judicial, propor e fazer seguir acções, confessá-las, desis-
tir, transigir e comprometer-se com árbitros;

c) Adquirir, alienar ou, por qualquer forma, onerar quaisquer bens
ou direitos, móveis ou imóveis, incluindo subscrever, adquirir ou
onerar participações noutras sociedades, bem como a aquisição, ali-
enação, oneração e locação de estabelecimentos;

d) Contrair e conceder empréstimos, financiamentos e garantias,
sempre que o interesse da sociedade o justifique;

e) Aprovar uma proposta para o orçamento da sociedade e pla-
nos de investimento, a ser submetida à assembleia geral;

f) Aprovar uma proposta de distribuição de lucros, incluindo a dis-
tribuição de dividendos, que será submetida à assembleia geral;

g) Aprovar quaisquer acordos de financiamento e actos conexos
até ao limite de 10 000 euros;

h) Nomear mandatários para a sociedade.
2 � Os gerentes não deverão praticar actos ou celebrar contra-

tos em nome da sociedade se estes não forem conexos com a acti-
vidade levada a cabo pela sociedade, não podendo, sem o consenti-
mento prévio dos sócios, exercer, por conta própria ou alheia,
actividade concorrente com a da sociedade.

ARTIGO 14.º

Reunião do conselho de gerência

1 � O conselho de gerência deverá reunir sempre que seja neces-
sário para a gestão eficaz da sociedade e pelo menos uma vez por
trimestre ou quando convocado pelo presidente ou por dois mem-
bros da gerência.

2 � Qualquer membro do conselho de gerência poderá fazer-se
representar por outro membro numa reunião do conselho de gerên-
cia, mediante carta dirigida ao presidente, sendo que cada instrumento
de representação não poderá ser utilizado mais do que uma vez.

3 � As deliberações do conselho de gerência poderão ser votadas
por correspondência.

4 � O conselho de gerência deverá reunir na sede da sociedade,
ou noutro local, quando os interesses da sociedade assim o exigirem.

5 � Para que o conselho de gerência possa deliberar validamente
é necessário que estejam presentes, ou devidamente representados,
mais de metade dos seus membros.

6 � As deliberações do conselho de gerência são tomadas por
maioria dos votos dos seus membros presentes ou representados e
pelos membros que votem por correspondência.

7 � Ao funcionamento do conselho de gerência, e em tudo o que
não estiver regulado no presente contrato social, aplicar-se-á o re-
gime do conselho de administração das sociedades anónimas.

ARTIGO 15.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas de dois membros do conselho de gerência;
b) Pela assinatura de um membro do conselho de gerência com

poderes delegados, dentro dos limites da respectiva delegação;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, dentro dos limites

dos respectivos mandatos.

ARTIGO 16.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um su-
plente, que devem ser revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas, e serão eleitos pela assembleia geral por
períodos de quatro anos.
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ARTIGO 17.º

Distribuição dos lucros

Deverá a sociedade aprovar em cada ano a distribuição de pelo
menos metade dos lucros totais obtidos.

ARTIGO 18.º

Adiantamentos sobre os lucros

A assembleia geral poderá deliberar que no decurso do exercício
sejam feitos adiantamentos sobre os lucros aos sócios, nos termos
da lei.

CAPÍTULO IV

Dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolver-se-á e será liquidada nos termos pre-
vistos na lei.

2 � A sociedade poderá ser dissolvida por deliberação dos sócios,
aprovada por maioria simples, sempre que ocorram as seguintes si-
tuações:

a) Uma deliberação proposta relativamente a qualquer assunto que
exija maioria qualificada e que não seja aprovada em três assem-
bleias gerais;

b) Em caso de divergência séria entre os sócios que impeça a acção
de qualquer órgão social.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 20.º

Disposições finais e transitórias

1 � O conselho de gerência fica desde já autorizado a, indepen-
dentemente do registo definitivo da constituição da sociedade, efec-
tuar o levantamento do montante correspondente ao capital social
da sociedade, destinando-o ao pagamento das despesas de constitui-
ção da sociedade e de outras que sejam necessárias para o início da
sua actividade.

2 � A sociedade desde já autoriza o gerente José Fernando Pe-
reira Guilherme a executar todos os actos e contratos, em nome
e representação da sociedade, antes do registo definitivo de cons-
tituição da mesma, nomeadamente a celebrar o contrato de tres-
passe dos denominados «Produtos E» com a sociedade Margo
Plásticos, S. A.

3 � Para os efeitos do disposto no número anterior, o gerente
José Fernando Pereira Guilherme fica desde já autorizado a consti-
tuir como procuradores da sociedade José Luis Aznar Bayón, casa-
do, com residência na Calle Puerta Nova, n.º 48, em Barcelona,
Espanha, e Luís Sanglas Gispert, casado, com domicílio profissional
no Paseo de Gracia, n.º 99, em Barcelona, Espanha, a quem são con-
feridos os poderes necessários para, em nome e representação da
sociedade, actuando isoladamente por si só e sem qualquer tipo de
limitação, adquirir à sociedade Margo Plásticos, S. A., sociedade com
sede na Zona Industrial do Casal da Lebre, Rua da Áustria, 13, Apar-
tado 248, Marinha Grande, o seu negócio de distribuição dos deno-
minados «Produtos E», com todos os activos, direitos e obrigações
de qualquer natureza afectos ao referido negócio, bem como para
acordar na transmissão dos contratos de trabalho dos trabalhadores
afectos àquela unidade do negócio, podendo, para o efeito, e a título
meramente enunciativo, subscrever e assinar todos os compromis-
sos, acordos, cartas de intenção e contratos de qualquer tipo e natu-
reza, nomeadamente outorgar o respectivo contrato de trespasse,
pelo preço e nos termos e condições que entenderem por conve-
nientes.

4 � O gerente José Fernando Pereira Guilherme fica ainda auto-
rizado a constituir como procuradores da sociedade José Luis Aznar
Bayón, casado, com residência na Calle Puerta Nueva, n.º 48, Bar-
celona, Espanha, Adolfo José Morais Veloso, casado, com residên-
cia na Rua de Luz Soriano, 4, 1.º, esquerdo, Linda-a-Velha, e Fer-
nando Gaio Loureiro, casado, com residência na Rua de Alves Redol,
24, na Marinha Grande, a quem são conferidos os seguintes poderes,
os quais nunca poderão usar agindo ou assinando individualmente por

si só, mas apenas dois de quaisquer deles conjuntamente, ou qualquer
um deles em conjunto com um gerente, gerente-delegado ou com
qualquer procurador ou director da sociedade que tenha todos os
poderes necessários para o acto ou negócio em causa:

a) Arrendar todo o tipo de bens imóveis e locar todo o tipo de
bens móveis;

b) Executar todo o tipo de actos relativos à administração, ges-
tão ou comércio em geral. Entre eles, e a título meramente
enunciativo, e não executivo ou limitativo, os seguintes:

i) Comprar e vender mercadorias, máquinas, equipamentos e ve-
ículos e equipamentos automóveis e de transporte e qualquer outro
material necessário à actividade da sociedade;

ii) Assinar facturas, apólices, recibos, guias de remessa, requeri-
mentos e declarações ajuramentadas;

iii) Celebrar contratos de empreitada, de montagem, de engenha-
ria e de prestação de serviços;

iv) Contratar e despedir empregados;
v) Dispor dos fundos sociais, abrir, movimentar e cancelar, em

quaisquer entidades bancárias ou de aforro, contas correntes e de
crédito e cartas de aforro, fazendo tudo quanto a legislação e práti-
cas bancárias permitam, assinando para o efeito cheques, ordens de
pagamento, trespasses e transferências e demais documentos; rece-
ber cheques e talões; pedir e emitir extractos de contas correntes e
de bancos e sociedades com as quais a sociedade tenha relações co-
merciais, aceitando ou impugnando, ou aceitando ou contestando,
as impugnações feitas por terceiros relativas às contas formuladas
pela sociedade; acordar, formalizar, renovar, dispor e cancelar cré-
ditos bancários, tanto pessoais ou com penhora de valores, com ban-
cos, caixas de poupança e outros estabelecimentos de crédito, assi-
nando os documentos necessários;

vi) Emitir, aceitar, endossar, cobrar, intervir e negociar letras de
câmbio, pagamentos e todo o tipo de documentos comerciais;

vii) Contratar fretamentos;
viii) Abrir e assinar contas e letras de saque;
ix) Protestar por falta de aceitação ou de pagamento;
x) Aprovar ou impugnar contas;
xi) Efectuar pagamentos ou cobranças, por qualquer título ou quan-

tidade, incluindo livranças do Estado, municipais, locais ou de enti-
dades privadas;

xii) Retirar das estações de correio cartas, certificados, despachos,
volumes, vales postais e valores declarados;

xiii) Retirar das companhias ferroviárias, de navegação, aéreas e
de transporte em geral, aduaneiras e agências, géneros e bens mó-
veis expedidos;

xiv) Protestar, reservar e reclamar cancelamento de contas e aban-
dono de mercadorias;

xv) Abrir, reclamar e assinar a correspondência e manter os li-
vros da sociedade de acordo com a lei;

xvi) Fazer todo o tipo de seguros, assinando apólices ou documen-
tos correspondentes, e cobrar, se for o caso, as indemnizações das
quais a sociedade seja beneficiária;

xvii) Representar a sociedade em quitações ou adiamentos, medi-
das de recuperação de empresa, assembleias e concurso de credores e
falência de devedores, tomando parte nas assembleias, nomeando
liquidatários, administradores e representantes, aceitando ou recu-
sando propostas do devedor, e tomando todas as diligências até ao
final do processo;

xviii) Aceitar contratos de anticrese e outras garantias;
xix) Elaborar e contestar requerimentos;
xx) Comparecer, por si ou por meio de advogados, procuradores,

gestores administrativos, agentes aduaneiros ou de negócios que possa
nomear, mediante procuração emitida para o efeito, perante autori-
dades, audiências, tribunais, delegações, comissões, comités, sindica-
tos, finanças, assembleias, ministérios, Tribunal do Trabalho, caixas
e instituições nacionais, dependências do Estado ou municípios e
quaisquer outros organismos, promovendo, instando, prosseguindo ou
desistindo processos, litígios, causas ou juízos de qualquer tipo, in-
cluindo recursos ordinários e extraordinários, bem como os de anu-
lação e revisão perante o Supremo Tribunal;

xxi) Agir e assinar em todos os assuntos e processos relacionados
com o ramo ou administração aduaneira, sem excepção. E, a título
de exemplo, com carácter meramente enunciativo, mas de modo
algum limitativo ou exaustivo, subscrever autorizações de despacho;
formular declarações para efeitos de avaliação de mercadorias, pedi-
dos de levantamento das que devam submeter-se a análise; promo-
ver, interpor e formular todo o tipo de acções, reclamações, peti-
ções, alegações, solicitações e recursos, bem como desistir dos
mesmos, e ratificar documentos que necessitem de ratificação pes-
soal, instar processos de devolução de quantidades, recebendo e co-
brando todo o tipo de devoluções ou retornos devidamente acorda-
dos, incluindo subscrever cartas de pagamento, recibos, livranças e
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demais documentos que sejam necessários, comparecer em tribunal
e apresentar-se pessoalmente, para os fins acima citados, perante
todo o tipo de organismos e autoridades aduaneiras, fiscais e admi-
nistrativas em geral, nomeadamente as delegações fiscais, Caixa Geral
de Depósitos, tribunais económico-administrativos, contencioso-ad-
ministrativos e organismos públicos; e, em geral, representar a so-
ciedade em todas as diligências, processos e incidentes relativos às
suas importações e exportações de mercadorias e maquinaria, pe-
rante a administração das alfândegas e quaisquer outros organismos
públicos ou oficiais;

xxii) Concorrer, participar e agir em todo o tipo de concursos,
leilões e contratações directas, convocadas por qualquer organismo
público da administração estatal ou local, ou qualquer entidade pri-
vada, cumprindo, formalizando e apresentando quantos documentos
sejam necessários, e realizando todos os actos necessários, para cum-
prir com as condições e requisitos exigidos com vista à respectiva
adjudicação a favor da sociedade. Relativamente à amplitude de ac-
ção, e para que conste, a título meramente enunciativo e não limi-
tativo, poderão, entre outras faculdades: assistir, em representação
e para proveito da sociedade, a todos os actos motivados por con-
cursos, leilões e contratações nas quais esta participe, e tomar ainda
todas as diligências necessárias relativamente aos mesmos; consti-
tuir, prestar e retirar depósitos, garantias, avales ou cauções; apre-
sentar ofertas de licitação e toda a documentação anexa referente à
sociedade; realizar negociações e ofertas de licitação; aceitar as ad-
judicações realizadas, obrigando a sociedade a cumprir com as obri-
gações assumidas, e formalizando as escrituras públicas e documen-
tos privados que sejam necessários para tal fim; entregar o material
objecto de abastecimento e, neste caso, proceder à sua recolha total
ou parcial. Poderão também receber a retribuição pelos abastecimen-
tos efectuados e assinar os correspondentes recibos e documentos
comprovativos do pagamento.

5 � Ficam desde já indicados para o quadriénio de 2002-2005 os
seguintes membros do conselho de gerência:

Presidente, Ramón Gil de Luigi, casado, residente em Begues,
Dr. Molins, n.º 13, Barcelona, Espanha; vogais: Christopher Raymond
Dale, casado, residente em Mill House, n.º 14, Castlegate, Prestbury,
Cheshire, Grã-Bretanha, e José Fernando Pereira Guilherme, casado,
residente na Rua Principal, 55, Trabalhias, Caldas da Rainha.

Conferido, está conforme.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 2001651767

PLASWEB � FABRICO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2304; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20020318.

Certifico que entre João Franco Roldão, casado com Maria Irene
Marques Carvalho Roldão na comunhão geral, residente na Rua de
Hélder Luciano Roldão, 8, 2.º, esquerdo, Marinha Grande, Carlos
Manuel Pinho dos Santos, solteiro, maior, residente na Avenida do
1.º de Maio, 167, 1.º, Marinha Grande, Bruno Miguel de Almeida
Camarada, solteiro, maior, residente na Urbanização Canto do Ri-
beiro, 17, Amieirinha, Marinha Grande, e José Orlando de Jesus Go-
mes do Norte, divorciado, residente na Rua do Morro da Areia, 12,
Estação, Marinha Grande, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PLASWEB � Fabrico de Mol-
des, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Manilharte, 20, lugar
de Trutas, freguesia e concelho da Marinha Grande.

3 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico de moldes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 2675 euros, pertencente ao só-

cio João Franco Roldão, e três iguais, de 775 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Carlos Manuel Pinho dos Santos, Bru-
no Miguel de Almeida Camarada e José Orlando de Jesus Gomes do
Norte.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 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
estas 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.

Conferido, está conforme.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 2001651775

MARIA LINA CAPINHA E OLIVEIRA
S. BRANCO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2303; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20020318.
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Certifico que Maria Lina Capinha e Oliveira Silva Branco, casada
com Aníbal Guerra Pedrosa da Silva Branco na separação de bens,
residente no Largo da República, 14, Vieira de Leiria, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Maria Lina Capinha e Oliveira
S. Branco � Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

A sede da sociedade é no Largo da República, 12, na freguesia de
Vieira de Leiria, do concelho da Marinha Grande.

3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de produ-
tos farmacêuticos e prestação de serviços de enfermagem.

4.º

O capital social é de 100 000 euros e representa-se por uma quo-
ta de igual valor da sócia Maria Lina Capinha e Oliveira Silva Bran-
co, sendo integralmente realizado pela entrada que a sócia faz da
integralidade do património, constituído pelo conjunto de bens, di-
reitos e obrigações que compõem o activo e o passivo do seu esta-
belecimento comercial denominado Farmácia A. Guerra Pedrosa, a
funcionar no Largo da República, 12, na freguesia de Vieira de Lei-
ria, do concelho da Marinha Grande, conjunto de valores esses cuja
descrição consta do relatório de um revisor oficial de contas, elabo-
rado nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

5.º

A gerência da sociedade pertence à sócia Maria Lina Capinha e
Oliveira Silva Branco, que fica desde já designada gerente, bastando
a sua assinatura para obrigar a sociedade.

6.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade para a prossecução do objecto desta, nos termos do artigo 270.º-
-F do Código das Sociedades Comerciais.

7.º

A sócia pode efectuar prestações suplementares de capital até ao
montante de 10 vezes o capital social.

Foi feito o depósito do relatório a que se refere o artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Critério utilizado para a avaliação:
Os bens foram avaliados com base no valor líquido contabilístico.
Os valores encontrados constituem a totalidade do capital social

da sociedade.

Conferido, está conforme.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 2001651759

NAZARÉ

PALMÉRIO MAURÍCIO � RESTAURANTE SOMBRA-SOL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 548; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20021129.

Certifico que pela apresentação acima referida foi registado o
seguinte facto:

Constituição de sociedade unipessoal por quotas

Aos 15 dias do mês de Novembro de 2002, Palmério Simões
Maurício, solteiro, maior, natural da freguesia e concelho da Na-
zaré, onde reside, na Rua de Teófilo Braga, 8, Sítio, 2450 Nazaré,
portador do bilhete de identidade n.º 10830164, emitido em 13 de
Maio de 1998 pelo Arquivo de Identificação Civil de Leiria, contri-
buinte fiscal n.º 212182943, pretendendo constituir uma sociedade
unipessoal por quotas, declara, através deste documento, os termos
da constituição da sociedade Palmério Maurício � Restaurante Som-
bra-Sol, Unipessoal, L.da

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Palmério Maurício � Restaurante
Sombra-Sol, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Praça de
Touros, Sítio, na freguesia e concelho da Nazaré.

§ 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 sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, em qualquer pon-
to do País e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de actividades hotelei-
ras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente a ele, sócio, Palmério Simões Maurício.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, ficará a
cargo dele, sócio, Palmério Simões Maurício, desde já nomeado ge-
rente, ou de pessoas estranhas à sociedade que venham a ser por ele
designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

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

O outorgante não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal.

3 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2001686471

PORTO
MAIA

D. C. N. � BEERS � DISTRIBUIDORA
DE CERVEJAS DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1764/931202;
identificação de pessoa colectiva n.º 503110469.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406386
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ALVIMONTA, MONTAGENS E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8979/971106;
identificação de pessoa colectiva n.º 504008358.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406408

RUI, FARIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 196/
980731; identificação de pessoa colectiva n.º 504597248.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406416

TÊXTEIS ALMEIDA COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 44 801/
880414; identificação de pessoa colectiva n.º 501964843.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406440

GUIMORARTE � ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9687/980327;
identificação de pessoa colectiva n.º 504125168.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406858

LONHIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 038-A/
990311; identificação de pessoa colectiva n.º 504688740.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406866

PORNOVA � PORTA E AUTOMATISMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 47 733/
900530; identificação de pessoa colectiva n.º 502356537.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406890

PNEUS DA CIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7047/960502;
identificação de pessoa colectiva n.º 503641790.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406874

PAULINA & FILHOS � FLORISTA PAULINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7232/960704;
identificação de pessoa colectiva n.º 503675865.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406912

PLANODÊ � PROJECTOS E ACTIVIDADES
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2125/920423;
identificação de pessoa colectiva n.º 502748087.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406947

EMPRESÁRIOS HOTELEIROS MAIA-GALAICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 607/
20000926; identificação de pessoa colectiva n.º 504890387.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto de Moura Lourenço. 2000446302

TRANSPORTES J. CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8698/970825;
identificação de pessoa colectiva n.º 503953164.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto de Moura Lourenço. 2000446299
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LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR.A MARIA
DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 200/
20010905; identificação de pessoa colectiva n.º 503855057.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto de Moura Lourenço. 2000446280

WÄRTSILÄ PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9226-A/
980106; identificação de pessoa colectiva n.º 502926287.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante aos exercícios dos anos de 2000 e 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto de Moura Lourenço. 2000446850

BONFITEC � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 139/
991111; identificação de pessoa colectiva n.º 504746987.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto de Moura Lourenço. 2000446841

EUROVINIL � COMÉRCIO
DE REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1916/920225;
identificação de pessoa colectiva n.º 502919990.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto de Moura Lourenço. 2000446833

ÁLVORA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 868/
20010504; identificação de pessoa colectiva n.º 505481022.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto de Moura Lourenço. 2000446353

ALMEIDA & CAMPOS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 622/
981111; identificação de pessoa colectiva n.º 504297090.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto de Moura Lourenço. 2000446310

AMÉRICO SOARES DA CUNHA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6334/951010;
identificação de pessoa colectiva n.º 503506753.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000456863

EMÍLIA ALMEIDA & FILHOS � SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 686/
2010119; identificação de pessoa colectiva n.º 505155605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000456820

CONSTRUÇÕES EDLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1540/900124;
identificação de pessoa colectiva n.º 502275766.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000456839

IMPERMAIA � SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7825/961217;
identificação de pessoa colectiva n.º 503799661.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000456847

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS AZUL MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6334/951010;
identificação de pessoa colectiva n.º 503506753.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000456855
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CLÍNICA VETERINÁRIA PICA & CURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 816/
20010405; identificação de pessoa colectiva n.º 505270927.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000456693

PROPET � COMÉRCIO DE ANIMAIS E PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5277/950102;
identificação de pessoa colectiva n.º 503330329.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2000447031

SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 22 821/
780522; identificação de pessoa colectiva n.º 500676372.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2000447023

PORFITE � ACESSÓRIOS PARA CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 126/901113;
identificação de pessoa colectiva n.º 502428783.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2000447015

EXPOQUIMXEL � INDÚSTRIA PRODUTOS
QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 273/
991214; identificação de pessoa colectiva n.º 504750771.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2000447007

RODOMAIA � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4970/940927;
identificação de pessoa colectiva n.º 503271357.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2000446990

QUINTA DE MUNICHE � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 824/
20001114; identificação de pessoa colectiva n.º 505049520.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2000446973

COELHO & MANUELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8217/970408;
identificação de pessoa colectiva n.º 503872202.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2000446027

DUARTE COSTA & PEREIRA � CONTABILIDADE,
AUDITORIA E TRADUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8874/971014;
identificação de pessoa colectiva n.º 504009052.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2000446019

EUGÉNIO MOREIRA & FERRAZ � COMPRA
E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 039/
990311; identificação de pessoa colectiva n.º 504303562.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2000446035

BLOCO W � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9355/980123;
identificação de pessoa colectiva n.º 504103288.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2000446043
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JOAQUIM & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3864/931115;
identificação de pessoa colectiva n.º 500608130.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2000446051

GESTHOLING � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6882/960313;
identificação de pessoa colectiva n.º 503609030.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2000446272

CLIXGEST � INTERNET E CONTEÚDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 636/
20001229; identificação de pessoa colectiva n.º 505132230.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2000446426

TÁXI � O BOM VOLANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 174/
20010824; identificação de pessoa colectiva n.º 505528495.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2000446434

HEITOR FERNANDO CARRILHO DOS SANTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 25 478/
800725; identificação de pessoa colectiva n.º 501072675.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2000446450

RIVAZ QUÍMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 22 480/
780123; identificação de pessoa colectiva n.º 500707570.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001602855

CONFECÇÕES, LURDES MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8738/970905;
identificação de pessoa colectiva n.º 503956457.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2000446469

ANTÓNIO TIAGO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 552/
20000913; identificação de pessoa colectiva n.º 505032929.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2000446477

VHN � ENGENHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 058/
20010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505496208.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000456731

MARQUES & MOREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 24 780/
801104; identificação de pessoa colectiva n.º 501085491.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000456723

CAMOLDE � CASAS MODELADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 23 636/
790402; identificação de pessoa colectiva n.º 500854114.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2000446485
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TURIRAMOS � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4030/931230;
identificação de pessoa colectiva n.º 503113816.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000456812

CENTRO DE ESTÉTICA IMAGEM ACTUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9709/980331;
identificação de pessoa colectiva n.º 504124846.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto de Moura Lourenço. 2000446892

HERDEIROS DE AMARO COSTA CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3011/930303;
identificação de pessoa colectiva n.º 502947845.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto de Moura Lourenço. 2000446876

IMOBILIÁRIA S. PEDRO DE AVIOSO � COMPRA
E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 635/
981116; identificação de pessoa colectiva n.º 504297490.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto de Moura Lourenço. 2000446868

PREDISANA � COMPONENTES DE CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 425 257/
860609; identificação de pessoa colectiva n.º 501680543.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto de Moura Lourenço. 2000447872

CARLOS FERREIRA TRÊS � COMÉRCIO
DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4859/940817;
identificação de pessoa colectiva n.º 503247960.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto de Moura Lourenço. 2000446884

OCP � PORTUGAL � PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 176/
20010827; identificação de pessoa colectiva n.º 500364877.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000456782

NORTABA � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 713/
20020411; identificação de pessoa colectiva n.º 500235990.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000456774

FERNANDO MOREIRA DE SOUSA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 012/
20010702; identificação de pessoa colectiva n.º 505380358.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000456790

FARIA & LAGES � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 270/
990430; identificação de pessoa colectiva n.º 504423509.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406360

AMBULÂNCIAS ALFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4613/960916;
identificação de pessoa colectiva n.º 503720909.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406343
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BATITER � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7973/970129;
identificação de pessoa colectiva n.º 503839884.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000456200

MAIA CHAVES � CHAVES DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2574/921012;
identificação de pessoa colectiva n.º 502861703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000456227

LAINIERE DE PICARDIE PORTUGAL � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 844/
881130; identificação de pessoa colectiva n.º 500223092.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000456235

TATEC � TRANSFORMAÇÃO DE ACESSÓRIOS
PARA TÊXTEIS E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9283/980114;
identificação de pessoa colectiva n.º 504108794.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000456243

TRL � TÊXTEIS EM REDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3342-A/
930601; identificação de pessoa colectiva n.º 503012440.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000456251

SOFITE � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE FIBRAS TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 831/
541220; identificação de pessoa colectiva n.º 500271291.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000456278

SOFITE INTERNACIONAL (TÊXTEIS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4994/941006;
identificação de pessoa colectiva n.º 503277754.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406017

LBI � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4628/940617;
identificação de pessoa colectiva n.º 503221503.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406025

FRIEMO � FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 40 786/
860120; identificação de pessoa colectiva n.º 501647732.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406041

JOAQUIM DIAS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 639/
881010; identificação de pessoa colectiva n.º 502045361.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406068

PAVIAMI � TAQUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 323/
20011018; identificação de pessoa colectiva n.º 505695200.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto de Moura Lourenço. 2000446361



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 23 � 28 de Janeiro de 2003 1968-(181)

JOAQUIM SOUSA CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 360/
20000107; identificação de pessoa colectiva n.º 504448137.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto de Moura Lourenço. 2000446370

JÓIA DA MAIA � PADARIA, PASTELARIA,
GELATARIA E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 390/
20000112; identificação de pessoa colectiva n.º 504448137.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto de Moura Lourenço. 2000446388

D. I. � DISPOSITIVOS DE CONTROLO
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4409/940419;
identificação de pessoa colectiva n.º 502641967.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000456677

TEXTIGAL � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 39 419/
850104; identificação de pessoa colectiva n.º 501503641.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000456685

DIVICONTA 2001 � GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 874/
20010510; identificação de pessoa colectiva n.º 505472554.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos Vilela
Soares. 2001253869

NAISURFAS � PROCESSOS QUÍMICOS
E AMBIENTAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 18 675/
700402; identificação de pessoa colectiva n.º 500293297.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406106

INDÚSTRIAS DE POLIESTER COSVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 36 045/
820202; identificação de pessoa colectiva n.º 501048766.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos Vilela
Soares. 2001253966

MATELCOMP � INDÚSTRIA DE MOLDES
E COMPONENTES PLÁSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 082/
890721; identificação de pessoa colectiva n.º 505679876.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406092

JORGE SANTOS � LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 421/
20011203; identificação de pessoa colectiva n.º 505679876.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406084

CAMPOS & ELIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 122/
990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504331620.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 2000406076

JOAQUIM PEREIRA SERRANO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 677/
20010118; identificação de pessoa colectiva n.º 505227797.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000456111
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MARCO DE CANAVESES

TECNOMARCO � TÉCNICAS E ARTES
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 583/911112; identificação de pessoa colectiva n.º 502647639.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referentes ao ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

7 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000171833

GRANISERRA � GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 656/930202; identificação de pessoa colectiva n.º 502919230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referentes ao ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

7 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000171831

A. OLIVEIRA GILVAIA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 235/820202; identificação de pessoa colectiva n.º 501251421.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referentes ao ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

7 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000171830

MARCOCONSTROI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 814/950925; identificação de pessoa colectiva n.º 503492973.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referentes ao ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

7 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000171825

ALPTEAM � REPARAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 971/971112; identificação de pessoa colectiva n.º 504003941.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referentes ao ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

7 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000171824

MENDES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 803/950817; identificação de pessoa colectiva n.º 503479551.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referentes ao ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

7 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000171823

CONSTRUÇÕES SANTA SABINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1294/20000313; identificação de pessoa colectiva n.º 504910795.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referentes ao ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

7 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000171822

J. MONTEIRO, CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1530/20010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505573466.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referentes ao ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

7 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000171821

CEGRANI � COMPANHIA DE EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1286/20000211; identificação de pessoa colectiva n.º 504882384.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referentes ao ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

7 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000171820

ZÉRITA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1389/20010115; identificação de pessoa colectiva n.º 505270323.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referentes ao ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

7 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000171819

METADE DO PREÇO � VESTUÁRIO
E UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1264/20000106; identificação de pessoa colectiva n.º 504773941.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referentes ao ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

7 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000171818
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PAÇOS DE FERREIRA

CADEIRARTE � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1075/961126; identificação de pessoa colectiva n.º 503759791;
data: 020627.

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

Está conforme.

5 de Dezembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite So-
ares. 1000171385

PAREDES

COSTA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 570/
830118; identificação de pessoa colectiva n.º 501346708; data da
apresentação: 021206.

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

Está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 2001295499

TALHO CENTRAL � LUÍS MANUEL PINHEIRO
DE FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 964/
900731; identificação de pessoa colectiva n.º 502406283; data da
apresentação: 021206.

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

Está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 2001294514

PENAFIEL

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA DE PENAFIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1196/
961223; identificação de pessoa colectiva n.º 503777927.

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

Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 1000171160

ANTÓNIO NOGUEIRA DE FREITAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1327/
980213; identificação de pessoa colectiva n.º 504077473.

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

Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 1000170747

DEMOLIPEDRA � TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1998/
20011003.

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

Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 1000171154

PORTO � 1.A SECÇÃO

MAQUILOPES � REPARAÇÕES E EQUIPAMENTO
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2724; identificação de pessoa colectiva n.º 503322474; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 25/20020115; pasta n.º 2724.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$ em reservas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Carlos Luís dos Santos Lopes � 3750 euros;
2) Maria de Fátima Carita Correia Ramalhete dos Santos Lopes �

1000 euros;
3) Rita de Lurdes Ramalhete Santos Lopes � 250 euros.

O pacto actualizado, na sua redacção actualizada, foi arquivado
na respectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

4 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000172219

OLIVEIRA � PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 144; identificação de pessoa colectiva n.º 501790187; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/20010905; pasta n.º 11 872.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Redenominação, aumento e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Capital redenominado: 9975,96 euros.
Reforço: 140 024,04 euros em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 150 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Vicente José Cardoso de Oliveira, com uma quota de

89 999,91 euros;
2) Deolinda Fernanda Lopes Moreira de Oliveira, com uma quota

de 45 000,03 euros;
3) Sónia Marlene Moreira de Oliveira, com uma quota de

15 000,06 euros.

É o que cumpre certificar.

4 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000172193

FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 665; identificação de pessoa colectiva n.º 501095572; data:
03072001; pasta n.º 831.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

19 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela da Silva Fernandes. 1000004004
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PORTO � 2.A SECÇÃO

OCTÁVIO CORREIA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 969; identificação de pessoa colectiva n.º 501084444; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 65/011226; pasta n.º 20 547.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo é o seguinte:

5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por três quotas: de valor nominal de 4500 euros, pertence
a Octávio da Costa Correia, outra de 250 euros, pertence a Octávio
Correia de Sousa, e, ainda, outra de 250 euros, que pertence a Olinda
Soares da Costa.

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

Está conforme.

9 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 1000172257

MANJORAM � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 153; identificação de pessoa colectiva n.º 502857811; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 32/020402; pasta n.º 10 344.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Fevereiro de 2002.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171788

JORGE & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 622; identificação de pessoa colectiva n.º 501207171; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 31/020402; pasta
n.º 10 450.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Fevereiro de 2002.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171786

PAULINO ALBERTO & C.A, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 025; identificação de pessoa colectiva n.º 500884595; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 41/011205; pasta n.º 11 499.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de transformação em sociedade unipessoal, cujos
artigos são os seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Paulino Alberto & C.ª, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Santo Ildefonso, 234, freguesia de
Santo Ildefonso, no Porto.

§ único. A sociedade poderá transferir a sua sede para qualquer
outro local do mesmo concelho, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

2.º

O seu objecto consiste no comércio, indústria, importação, ex-
portação de acessórios para rádio e televisão, podendo, contudo, a
sociedade dedicar-se a qualquer outra actividade comercial ou indus-
trial.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 500 000$ que pertence na totalidade ao único sócio Paulino de
Jesus da Conceição Alberto.

4.º

A administração e a representação da sociedade ficam afectas ao
sócio único Paulino de Jesus da Conceição Alberto sendo necessária
a sua intervenção para obrigar a sociedade.

5.º

O sócio único pode celebrar com a sociedade negócios jurídicos
que sirvam a prossecução do objecto social, nos termos do
artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

30 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171785

SINTETIZA � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 371; identificação de pessoa colectiva n.º 505750856; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/020409; pasta n.º 26 224.

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 tem a firma SINTETIZA � Sistemas de Infor-
mação, L.da, e a sua sede na Avenida da Boavista, 280, 4.º, direito,
na cidade do Porto.

2 � Pode a gerência, livremente, transferir a sede para outro local
do concelho ou concelhos limítrofes, bem como criar e encerrar
filiais, sucursais ou qualquer outra espécie de representação.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em consultoria, serviços e
comercialização de software e hardware; sistemas de informação.

2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socieda-
des reguladas por leis especiais, associações e agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, todo realizado em dinheiro e integralmente efec-
tuado, é de 5000 euros e encontra-se dividido em cinco quotas, cu-
jos valores nominais e respectivos titulares são os seguintes:

a) Uma quota com o valor nominal de 1000 euros, pertencente à
sócia Paula Maria Andrade da Silva Martins Dias;

b) Uma quota com o valor nominal de 250 euros, pertencente ao
sócio David James Brown;

c) Uma quota com o valor nominal de 250 euros, pertencente ao
sócio Graham John Webster;

d) Uma quota com o valor nominal de 250 euros, pertencente ao
sócio Paulo Manuel Moz Barbosa;

e) Uma quota com o valor nominal de 3250 euros, pertencente
ao sócio Noam Tamir.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode ser exercida por uma ou mais
pessoas, sócios ou não.

2 � A sociedade fica validamente obrigada, em todos os seus actos
e contratos, pela intervenção de um gerente.

3 � A gerência poderá ser remunerada, ou não, dependendo de
deliberação da assembleia geral.

4 � Compete à gerência, designadamente:
a) Comprar, trocar e vender viaturas automóveis para e da socie-

dade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade;
c) Alterar ou rescindir contratos de arrendamento;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.
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5 � Ficam, desde já, designados para assumir o cargo de gerentes
os sócios Paula Dias e Noam Tamir.

6 � É vedado aos sócios a prática e outorga, em nome da socie-
dade, de actos e contratos que não digam respeito aos interesses desta,
tais como alienações de imóveis ou estabelecimentos, fianças, letras
de favor e outros semelhantes, sob pena do infractor ser responsá-
vel perante a sociedade e de ser amortizada a sua quota no artigo 7.º

ARTIGO 5.º

Os lucros de cada exercício que não sejam necessários para cobrir
prejuízos transitados ou formar ou reconstituir reservas impostas por
lei, terão o destino e a aplicação que forem deliberados pela assem-
bleia geral por maioria simples dos votos emitidos.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida
entre sócios, podendo os mesmos, para o efeito, proceder às neces-
sárias divisões.

2 � No caso de cessão onerosa de quotas a favor de terceiros, os
sócios têm direito de preferência.

3 � O direito de preferência atribuído aos sócios será exercido
na proporção das respectivas quotas.

4 � Para o exercício deste direito, o sócio alienante deverá co-
municar aos titulares do direito de preferência, por carta registada,
com aviso de recepção, o projecto de transacção a realizar, do qual
constarão o nome do adquirente, o valor nominal da quota a alie-
nar, o preço e condições do seu pagamento e as garantias prestadas
e responsabilidades da sociedade de que o alienante pretende ser li-
bertado por ocasião da cessão.

ARTIGO 7.º

1 � É admitida a amortização de quotas pela sociedade:
a) Por acordo com o sócio;
b) Por insolvência ou falência do titular da quota;
c) Nos casos de arresto, penhora ou arrolamento da quota;
d) Em caso de venda da adjudicação da quota, ou quando esta es-

teja por qualquer forma envolvida em processo que não seja o de
inventário;

e) Por cessão de quota em infracção ao disposto no artigo ante-
rior;

f) Por falecimento ou interdição do sócio;
g) Nos demais casos previstos na lei.
2 � A sociedade pode exercer o direito de amortização da quota

no prazo de 90 dias contados a partir do conhecimento por algum
sócio de qualquer dos factos referidos no número anterior.

3 � O montante que a sociedade tiver que pagar pela amortiza-
ção de qualquer quota será fixado pela assembleia geral, devendo essa
determinação ter por base o balanço e contas aprovados e respei-
tantes ao exercício anterior, bem como um balanço e contas espe-
ciais relativos ao período decorrido do exercício em curso, elabora-
dos para o efeito.

4 � O pagamento da contrapartida da amortização será pago em
três prestações semestrais de igual valor, sendo a primeira dentro de
10 dias a contar da deliberação da amortização.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos, termos e condições pre-
vistas na lei.

2 � Deliberada a dissolução, a assembleia geral elegerá um ou mais
liquidatários, fixando as suas remunerações bem como o prazo para
a liquidação.

3 � A liquidação realizar-se-á extrajudicialmente, competindo aos
liquidatários as atribuições e os poderes consignados nas normas le-
gais aplicáveis.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 1000171783

MARGI � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 370; identificação de pessoa colectiva n.º 506029069; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/020409; pasta n.º 26 223.

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 MARGI � Cabeleireiros, L.da, e tem
a sua sede Rua da Cidade de N�Dola, 77, Porto.

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelho limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de re-
presentação social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de cabeleireiro e instituto de
beleza.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros dividido em duas quotas de valor nominal de 2500 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Margarida Isabel
da Silva Mota Teixeira e Virgínia Fernandes da Conceição França
Campos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios e não sócios,
ficando, desde já, nomeadas gerentes a sócia Margarida Isabel da Silva
Mota Teixeira e a sócia Virgínia Fernandes da Conceição França
Campos.

2 � Para obrigar e representar a sociedade é suficiente a assina-
tura de um gerente.

3 � Para além dos poderes normais de gerência poderão ainda os
gerentes:

a) Comprar e vender ou permutar bens móveis ou imóveis de e
para a sociedade;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimento comer-
ciais;

c) Assinar quaisquer contratos de leasing e aluguer de longa dura-
ção, mobiliários e imobiliários;

d) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
e) Obter empréstimos pelos prazos e condições que entender.
4 � A gerência pode constituir mandatários para a prática de

determinados actos ou espécie de actos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, contudo, a favor de estra-
nhos carece do consentimento prévio da sociedade, gozando esta em
primeiro lugar e os restantes sócios não cedentes em segundo lugar,
do direito de preferência, na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � 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 com o respectivo titular;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão

judicial da quota;
c) Por falência, interdição, inabilitação ou falecimento do seu

titular;
d) Quando a quota for retirada da livre disponibilidade do seu ti-

tular, nomeadamente quando por partilhas, por divórcio ou separa-
ção de pessoas e bens, ou só de bens, a quota não for adjudicada no
todo ou em parte ao respectivo titular;

e) Quando o titular deixar de comparecer ou de se fazer represen-
tar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.

2 � A amortização será realizada pelo valor da quota determina-
da no último balanço legalmente aprovado.

3 � Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os sobrevivos ou capazes e o represen-
tante legal do interdito ou os herdeiros do sócio falecido, os quais se
farão representar na sociedade por um deles, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzidos a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
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ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão deliberar em assembleia geral, aprovada por
unanimidade, que a todos sejam exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 000 euros do capital social,
na proporção das respectivas quotas, reembolsáveis nas condições
estabelecidas em assembleia.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 1000171780

MIRANDA & GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 448; identificação de pessoa colectiva n.º 500194130; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 44/020408; pasta n.º 18 555.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios do se-
guinte modo: Manuel António Guerra dos Santos Cavadas com uma
quota de 2125 euros, Joaquim Guerra dos Santos Cavadas com uma
quota no valor de 2125 euros, e Maria de Fátima Dias dos Santos
Martins, Lurdes Carla dos Santos Martins e Paula Cristina dos San-
tos Martins Loureiro com uma quota no valor de 750 euros.

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

Está conforme.

4 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 1000171777

MIGUEL ALVES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 623/790327; identificação de pessoa colectiva n.º 500819211;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 66 e 68/020321; pasta n.º 26 137.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente de Maria Ferreira de Sousa, em
16 de Março de 1987, por renúncia, e aumento de capital e altera-
ção do contrato, passando o artigo 3.º e corpo e § 1.º do artigo 5.º,
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens do activo da sociedade, é de 400 000$, e dele pertence
uma quota de valor nominal de 200 000$ a cada um dos sócios Maria
Augusta Pereira Leite Alves e a Miguel Ferreira Teixeira Alves.

ARTIGO 5.º

Ambos os sócios são gerentes com dispensa de caução e com ou
sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000167445

MIGUEL ALVES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 623/790327; identificação de pessoa colectiva n.º 500819211;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 69/020321; pasta
n.º 26 137.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do reforço: 602 410$, por incorporação de reservas

livres, na proporção das quotas dos sócios.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Miguel Ferreira Teixeira Alves e Maria Augusta

Pereira Leite Alves � 2500 euros cada um.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000181636

J. M. PEREIRA � SERRALHARIA E OFICINA
DE REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 599; identificação de pessoa colectiva n.º 501798030; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 12/020409; pasta n.º 20 078.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Fevereiro de 2002.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 1000171775

PROTOPROCESSO � ENGENHARIA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 932; identificação de pessoa colectiva n.º 504366084; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
020409; pasta n.º 22 101.

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

Mudança de sede: Praceta do Engenheiro Adelino Amaro da Cos-
ta, 748, sala 302, freguesia de Cedofeita, Porto.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 1000171774

LIGA SAÚDE DESPORTIVA � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 740; identificação de pessoa colectiva n.º 503712299; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 21/020409; pasta n.º 16 243.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em cinco quotas, sendo uma de 3800 eu-
ros, pertencentes à Liga Portuguesa de Futebol Profissional, outra
de 600 euros, pertencente ao sócio José Leandro Massada, e três de
200 euros cada uma, pertencentes a cada um dos sócios, José Carlos
Borges Aguiar Vilarinho Machado, Nelson Filipe Romeu Puga Costa
e José Joaquim Santos Ramos.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171772

MUNDO TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 332; identificação de pessoa colectiva n.º 506130851; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/020521; pasta n.º 26 160.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mundo Táxis, L.da, tem a sua
sede na Rua do Dr. José Marques, bloco 1, entrada 49, casa 12, fre-
guesia de Campanhã, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode abrir,
transferir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação, bem como transferir a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros (táxis).

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas, uma no valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio Manuel Teixeira Lopes, uma no
valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Sofia Alva Barbo-
sa de Oliveira Lopes, e duas no valor nominal de 250 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Edmundo Manuel de Olivei-
ra Lopes e Virgínia da Conceição de Oliveira Lopes Vasconcelos.

1 � Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações su-
plementares de capital até ao montante global de 25 000 euros.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Manuel Tei-
xeira Lopes e Edmundo Manuel de Oliveira Lopes, desde já nomea-
dos gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus ac-
tos e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, designa-

damente viaturas automóveis;
b) Dar e tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alte-

rar ou rescindir os respectivos contratos de arrendamento;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Celebrar contratos de locação financeira;
f) Confessar, desistir e transigir em juízo.

5.º

A cessão, total ou parcial de quotas entre sócios, seus cônjuges,
ascendentes ou descendentes é livre, ficando dependente do prévio
consentimento da sociedade a cessão a estranhos, sendo atribuído à
sociedade o direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios
não cedentes em segundo lugar.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o sócio;
b) Penhora, arresto ou qualquer forma de apreensão judicial da

quota;
c) Falência do seu titular;
d) Sempre que seja objecto de partilha, em consequência de di-

vórcio ou separação judicial de pessoas e bens, e venha a ser adjudi-
cada ao cônjuge do seu titular;

e) Se por falecimento ou interdição de qualquer sócio, os herdei-
ros não queiram permanecer na sociedade;

f) Quando o sócio praticar actos que violem o trato social ou as
obrigações sociais;

g) Quando a quota tenha sido cedida a terceiros sem o prévio
consentimento da sociedade;

h) Quando o sócio deixar de comparecer ou se fazer representar
nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.

2 � Nas hipóteses previstas nas alíneas b) e c) o valor da quota
a amortizar será apurado com base no último balanço aprovado, salvo
disposição imperativa da lei em contrário, e o seu pagamento far-
-se-á em seis prestações semestrais e sucessivas.

3 � Considera-se findo o processo de amortização com o depó-
sito da primeira prestação na Caixa Geral de Depósitos ou acto equi-
valente.

Está conforme.

24 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 1000171770

OPTIFONE � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 223; identificação de pessoa colectiva n.º 504215566; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 208 e 209/020327; pasta n.º 18 666.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de mudança de sede para Rua do Barão Forrester,
805, freguesia de Cedofeita, Porto.

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato, cujo
artigo é o seguinte:

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

CLÁUSULA 3.ª

Capital social e acções

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, e divide-se em 10 000 acções com o
valor nominal de 5 euros.

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

Está conforme.

7 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 1000171768

MALDRAL � COMÉRCIO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 619; identificação de pessoa colectiva n.º 503315869; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 47/020327; pasta n.º 13 291.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujos artigos são os seguintes:

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 50 000 euros divi-
dido em 10 000 acções ordinárias com o valor nominal de 5 euros.

ARTIGO 5.º

1 � Podem ser emitidas acções preferenciais sem voto até ao
limite legalmente fixado, se o houver, as quais poderão ser remíveis
pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio, conforme
decisão da administração.

2 � Em caso de incumprimento da eventual obrigação de remição,
a sociedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular em
montante e condições a fixar pela administração.

3 � As acções ordinárias podem ser convertidas em acções pre-
ferenciais sem voto e vice-versa, em ambos os casos a pedido dos
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interessados, desde que estejam observadas as formalidades legais para
o efeito.

4 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis por vontade do seu titular, a cargo de quem ficam as
despesas de conversão.

5 � Pode haver títulos representativos de 5, 10, 100, 1000 e
10 000 acções, sendo os mesmos assinados por dois administradores
podendo as assinaturas ser de chancela por eles autorizada.

6 � Podem ser emitidas acções escriturais, assim como podem
ser convertidas acções tituladas em escriturais, por decisão da admi-
nistração.

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

Está conforme.

9 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 1000171766

HENRIQUE VEIGA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 142; identificação de pessoa colectiva n.º 501574905; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 120/020327; pasta n.º 9663.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, já integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros correspondente à soma de três quotas, uma de valor
nominal de 4166 euros e 66 cêntimos, pertencente ao sócio
Dr. Henrique Fernandes Tomaz Veiga, outra de 500 euros, perten-
cente à sócia Dr.ª Maria Amélia Pina Tomaz Veiga, e outra de
333 euros e 34 cêntimos, pertencente à sócia engenheira Maria
Cristina Pina Tomaz Veiga.

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

Está conforme.

7 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 1000171763

SOUSA DIAS & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 862; identificação de pessoa colectiva n.º 504491585; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 82/020327; pasta
n.º 22 316.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, sendo uma de 3250 eu-
ros, pertencente ao sócio José Luís Ramos Oliveira Alves, e uma de
1750 euros, pertencente à sócia Maria Agostinha Rente da Silva.

§ único. Não serão exigíveis prestações suplementares de capital,
mas poderão os sócios facultar à sociedade os suprimentos de que
venha a carecer, nas condições a estabelecer em assembleia geral.

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

Está conforme.

11 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171762

LAURINDA CARVALHO DE CASTRO ALVES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4607; identificação de pessoa colectiva n.º 503221554; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 175/020327; pasta n.º 22 850.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota, de igual valor, perten-
cente à única sócia Laurinda Carvalho de Castro Alves.

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

Está conforme.

11 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171759

NATÁRIO & JORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 752; identificação de pessoa colectiva n.º 501888128; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 76/020327; pasta n.º 23 134.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma de 1750 euros, per-
tencente à sócia Maria Jorge de Carvalho Evangelista Martins
Monterroso, outra de igual valor pertencente ao sócio António Jor-
ge de Carvalho Martins, e uma de 1500 euros, pertencente ao sócio
Natário Monteiro Paulo.

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

Está conforme.

11 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171756

PENSÃO MONDARIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 870; identificação de pessoa colectiva n.º 500566640; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 225/020327; pasta n.º 8877.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, sendo
de 2500 euros a quota de cada um dos sócios Dionísio Barral Barral
e Carmen Soto Costa.

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

Está conforme.

11 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171754

MARIA OLIVEIRA & MESQUITA � INDÚSTRIA
DE ARTIGOS DE DESPORTO E MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 248; identificação de pessoa colectiva n.º 504215825; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 94/020327; pasta n.º 18 692.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de
4500 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima Gomes Oliveira, e
duas iguais de 250 euros cada, pertencentes uma a cada uma das só-
cias Emília dos Anjos Gomes Mesquita e Paula Manuela Gomes Mes-
quita.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171753

PATRÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 291; identificação de pessoa colectiva n.º 503226238; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 85/020327; pasta n.º 12 870.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de cinco quotas, sendo de 2800 euros a quota do
sócio Júlio Patrício Marques, de 1000 euros a quota da sócia Hercília
Ofélia Mendes Marques, de 500 euros a quota da sócia Joana Isabel
Oliveira Mendes Marques, de 500 euros a quota do sócio João Fran-
cisco Oliveira Mendes Marques, e de 200 euros a quota da sócia Maria
Conceição Pacheco Gomes Patrício.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171751

P. B. M. INVESTIMENTOS E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 882; identificação de pessoa colectiva n.º 504099353; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 23/020327; pasta n.º 18 174.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, representado por
10 000 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma, e está in-
teiramente subscrito e realizado.

2 � As acções poderão ser ao portador ou nominativas.
3 � Salvo se a assembleia geral deliberar que as acções sejam

escriturais, haverá títulos de 1, 50, 100 e 1000 acções, os quais se-
rão assinados e autenticados pela administração da sociedade.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171747

IDENTIPOR � SISTEMAS DE GESTÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 374; identificação de pessoa colectiva n.º 506007243; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 24/020409; pasta n.º 26 227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IDENTIPOR � Sistemas de
Gestão Industrial, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida de Fernão de Magalhães, 3548,
rés-do-chão, sala 19, freguesia de Paranhos, cidade e concelho do
Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representação de
máquinas de codificação e sistemas de gestão industrial.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

3 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 1000172283

JOSÉ MARIA SANTOS SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 373; identificação de pessoa colectiva n.º 505913348; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 22/020409; pasta n.º 26 226.
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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 José Maria Santos Silva & Filhos, L.da,
com sede na Rua do Freixo, 1365, freguesia de Campanhã, concelho
do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou de con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de estofagem automóvel.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em três quotas, uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio José Maria Santos Silva, e duas do
valor nominal de 250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Fernando José Ribeiro da Silva e Carla Cristina Ribeiro da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio José Maria Santos
Silva, que, desde já, é nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

2 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 1000172281

INVICTAMAX � COMÉRCIO DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 363; identificação de pessoa colectiva n.º 506037185; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 19/020403; pasta n.º 26 216.

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 de INVICTAMAX � Comércio de
Utilidades Domésticas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Faria Guimarães, 623, da freguesia de Paranhos, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá transferir a
sede social para outro local, do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, distribuição, venda ao domi-
cílio, importação e exportação de aparelhos electrónicos, aparelhos
de electrodomésticos, artigos domésticos e artigos de menage e, ain-
da, prestação de serviços de uso público nomeadamente na área das
telecomunicações.

ARTIGO 3.º

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

2 � Fica o sócio autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão
do sócio único, pertence a ele sócio, que, desde já, é nomeado ge-
rente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000172279

SERVIÇOS DE IMAGEOLOGIA JORGE DESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 140; identificação de pessoa colectiva n.º 503503428; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 30/020327; pasta n.º 14 375.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4750 euros, pertencente ao sócio Jorge Oliveira Dessa, outra no
valor de 250 euros, pertencente à sócia Maria Celeste Oliveira Des-
sa Daniel.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171860

RUI PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 557; identificação de pessoa colectiva n.º 501048308; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 109/020328; pasta
n.º 26 181.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, sendo uma de
4500 euros, pertencente ao sócio Rio Manuel dos Santos Peixoto e
outra de 500 euros, pertencente à sócia Palmira Rodrigues dos San-
tos.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171858
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MARIA DE ENCARNAÇÃO & ELVIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 161; identificação de pessoa colectiva n.º 501747109; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 221/020327; pasta
n.º 18 584.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente liberado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de cinco quotas, sendo de 3500 euros a
quota pertencente à sócia Maria Elvira Correia Pereira, de 500 eu-
ros a quota pertencente a cada um dos sócios Jorge Miguel Correia
Ferreira e João Pedro Correia Ferreira, e de 250 euros a quota per-
tencente a cada uma das sócias Carla Maria Leal Ribeiro Lourenço
e Olga Maria Leal Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Maria Elvira
Correia Pereira, já nomeada gerente, e de Jorge Miguel Correia Fer-
reira, aqui nomeado gerente.

3 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socie-

dade, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimen-
tos comerciais.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171855

GESTFORMA � GESTÃO INFORMÁTICA
DE FORMAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 508; identificação de pessoa colectiva n.º 503651370; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 110/020326; pasta
n.º 15 403.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas de 2500 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Arlindo Luís Oliveira da Silva e João
Carlos Teixeira Adrêgo de Sousa Dias.

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

Está conforme.

2 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 1000171853

VALDEMAR ROCHA & JAIME TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 884; identificação de pessoa colectiva n.º 500427887; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 15/020327; pasta n.º 23 855.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas iguais de 1250 euros, perten-
cendo uma a cada uma dos sócios Manuel Henrique Nova Cibrão Gui-
marães, José Nova Cibrão Guimarães, Alberto Rui Nova Cibrão Gui-
marães e Amílcar Esteves Gomes.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171849

MOSQUINVESTE � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 375; identificação de pessoa colectiva n.º 503935751; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 203/020328; pasta
n.º 17 544.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, duas iguais de valor
nominal de 2000 euros cada, pertencentes uma cada uma das sócias
Margarida Brígida de Mello Mexia Pinto de Mesquita e Maria José
de Melo Mexia Pinto de Mesquita, e uma de valor nominal de
1000 euros, pertencente à sócia Isabel Maria Leite de Antas Olivei-
ra Pinto de Mesquita.

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

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171847

MARIA DO ROSÁRIO CARDOSO � PROMOÇÃO
URBANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 463; identificação de pessoa colectiva n.º 504283804; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 148/020328; pasta
n.º 20 227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma
de cada um dos sócios Jorge Andrade da Silva e Maria do Rosário
Rodrigues Andrade da Silva Cardoso.

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

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171838

MANUEL FERREIRA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 327; identificação de pessoa colectiva n.º 500885176; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 276/020327; pasta
n.º 20 481.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5000 euros dividido
em duas quotas, sendo uma de 4750 euros, pertença do sócio Manu-
el Luís Coutinho Ferreira, e outra de 250 euros, pertença à sócia
Maria Celina Braga Pinheiro Ferreira.

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

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Fran-
cisco Ponte Chora. 1000171835

JORGE � AMORTECEDORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 606; identificação de pessoa colectiva n.º 503315400; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 36/020328; pasta n.º 13 278.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais valores constantes da escrituração social, é 50 000 eu-
ros, dividido em duas quotas uma de 49 700 euros, pertencente a
Jorge Augusto Almeida Rodrigues, e uma de 300 euros, pertencente
a Miguel António Nunes de Almeida Rodrigues.

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

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Fran-
cisco Ponte Chora. 1000171832

MTA � MÁQUINAS TÊXTEIS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 992; identificação de pessoa colectiva n.º 501313907; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 42 e 43/020328; pasta n.º 24 106.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo cessação de funções de gerente, em 20 de Setembro de 2001,
de Fernando José Alijó Santana Lobo, por renúncia, de redenomina-
ção e de alteração do contrato, cujo artigo é o seguinte:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é constituído
por duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencendo uma à sócia
Maria Carmen Aires Mesquita Vieira Ferreira, e outra ao sócio José
Manuel Vieira Ferreira.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Fran-
cisco Ponte Chora. 1000171817

1318-TREZEDEZOITO � CONSULTADORIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 207; identificação de pessoa colectiva n.º 504216961; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 155/020328; pasta
n.º 18 650.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 14 963 euros e
93 cêntimos e corresponde à soma de três quotas, duas com o valor
nominal 7147 euros e 77 cêntimos ambas de José de Sousa Guedes e
outra com o valor nominal de 668 euros e 39 cêntimos de Alberto
Maria Andrade da Costa.

ARTIGO 5.º

A sociedade fica validamente obrigada, em todos os seus actos e
contratos, pela assinatura de um só gerente.

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

Está conforme.

21 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Fran-
cisco Ponte Chora. 1000171811

RUSTIPORT � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 278; identificação de pessoa colectiva n.º 504504682; inscri-
ção n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 86 e
87/020328; pasta n.º 18 757.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de designação dos membros dos órgãos sociais, em 30 de
Dezembro de 2001, para o quadriénio de 2002/2005:

Administrador único: Renato Fernando Rodrigues Correia, casa-
do, residente na Rua de Requesende, 640, Porto.

Fiscal único: António Jorge Vieira Correia, revisor oficial de con-
tas, casado, residente na Rua de Corte Real, 676, Porto; suplente:
Leonardo Pires Cerejeira, residente na Rua de Santa Luzia, 929, 5.º,
B, Porto, e do aumento de capital, redenominação e alteração do
contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros, dividido em 10 000 acções ordinárias com o va-
lor nominal de 5 euros cada uma.

§ único. As acções são nominativas ou ao portador, reciproca-
mente convertíveis a expensas dos accionistas, e estão representa-
das por títulos de 1, 5, 100 ou 1000 acções.

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

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Fran-
cisco Ponte Chora. 1000171812

PROGREEN � PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ESPAÇOS
VERDES E AGRÍCOLAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 229; identificação de pessoa colectiva n.º 505249987; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
020401; pasta n.º 23 777.

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

Mudança de sede: Rua de Sousa Aroso, 571, 5.4, freguesia e con-
celho de Matosinhos.

Está conforme.

21 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Fran-
cisco Ponte Chora. 1000171810

JORGELISA � ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 023; identificação de pessoa colectiva n.º 503801240; aver-
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bamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
020402; pasta n.º 16 603.

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

Cessação de funções de gerente, em 5 de Março de 2002, de Elisa
Pinto Queiroz Pereira, por renúncia.

22 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Fran-
cisco Ponte Chora. 1000171809

HANSA � COMPANHIA DE EVENTOS
E SERVIÇOS DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 316; identificação de pessoa colectiva n.º 503227447; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 5/020402; pasta n.º 12 904.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por quatro quotas iguais, de valor nominal
de 1250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Arman-
do José de Carvalho Batista, Geraldina Maria Cerqueira Dantas Ba-
tista, Rui Jorge da Costa Tinoco e Jorge Eduardo Jordão Cerveira
Pinto.

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

Está conforme.

21 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171807

PATRÍCIA JACQUOT PIMENTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 750; identificação de pessoa colectiva n.º 504407589; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/020402; pasta n.º 20 157.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

21 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171805

INFISEURO, SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 953; identificação de pessoa colectiva n.º 505174979; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
020402; pasta n.º 23 463.

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

Cessação de funções de gerente, em 20 de Março de 2002, de José
António de Oliveira Lopes Soares, por destituição.

22 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 1000171803

INFOVEST � INFORMÁTICA VESTUÁRIO
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7030; identificação de pessoa colectiva n.º 503655317; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 114/020401; pasta n.º 22 622.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 15 000 euros,
dividido em quatro quotas, pertencendo duas no valor nominal de
5950 euros a cada um dos sócios José Álvares de Sousa Soares e José
Alfredo Moreira dos Santos, uma no valor nominal de 2950 euros
ao sócio António Maria Carvalho Tavares de Oliveira, e outra no
valor nominal de 150 euros ao sócio Eduardo Manuel de Vasconce-
los Magalhães Cunha.

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

Está conforme.

26 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Fran-
cisco Ponte Chora. 1000171798

MANUEL MONTEIRO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 924; identificação de pessoa colectiva n.º 504225243; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
020402; pasta n.º 23 777.

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

Mudança de sede: Largo de São Dinis, 76, freguesia de Paranhos,
Porto.

Está conforme.

26 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Fran-
cisco Ponte Chora. 1000171795

IN � SONORIDADE, PRODUÇÕES DE ESPECTÁCULOS
MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 152; identificação de pessoa colectiva n.º 503853488; inscri-
ção n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 28 e 29/020402; pasta n.º 22 622.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de mudança de sede para a Rua da Infanta D. Maria,
39, 6.º, direito, freguesia de Cedofeita, Porto, e aumento de capital,
redenominação e alteração do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em três quotas, duas de
1667 euros cada, pertencentes a Pedro Henrique Araújo da Mata e
Miguel Braz Pinto, e uma de 1666 euros, pertencente a Luís Miguel
Araújo da Mata, capital social esse realizado em dinheiro.

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

Está conforme.

26 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Fran-
cisco Ponte Chora. 1000171794

MR. WOODPECKER � COMÉRCIO
DE BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 430; identificação de pessoa colectiva n.º 505436531; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
020402; pasta n.º 24 000.

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

Cessação de funções de gerente, em 21 de Março de 2002, de Maria
do Céu Ferreira Amaral, por renúncia.

26 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Fran-
cisco Ponte Chora. 1000171793
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RODRIGUES & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 979; identificação de pessoa colectiva n.º 503446386; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 9; números e datas das
apresentações: 16-17 e 18/0204; pasta n.º 14 171.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente, em 19 de Julho de 2001, de Maria
Isabel Pereira Teixeira e José Ramos de Carvalho, por renúncia, e
designação de gerente, em 19 de Julho de 2001, de Eduardo João dos
Santos Oliveira, residente na Rua de Sampaio, 257, Canidelo, Vila
Nova de Gaia.

9 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 1000171792

TRECIMAC � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 516; identificação de pessoa colectiva n.º 504571273; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 16/020401; pasta n.º 20 281.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de redenominação e de alteração do contrato, cujo
artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 939 euros 89 cêntimos, e é representado pelas quotas seguintes:
uma no valor nominal de 9975 euros 96 cêntimos, pertencente ao
sócio Manuel Sanchez Rodriguez, uma no valor nominal de 7481 eu-
ros 97 cêntimos, pertencente à sócia Palmira Rodrigues Sequeira de
Carvalho Sanchez, e duas do valor nominal de 3740 euros 98 cênti-
mos, uma de cada um dos sócios Paulo Jorge de Carvalho Sanchez e
Ana Cristina de Carvalho Sanchez.

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

Está conforme.

26 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Fran-
cisco Ponte Chora. 1000171791

JODIQUE � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 825; identificação de pessoa colectiva n.º 500658277; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 98/020327; pasta n.º 13 249.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores do activo da sociedade, é de 250 000 euros, dividido
em duas quotas iguais do valor de 125 000 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios Heitor de Castro Carvalho Fernandes e Ar-
mindo Martins.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Fran-
cisco Ponte Chora. 1000171745

JOAQUIM LOUREIRO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 339; identificação de pessoa colectiva n.º 501313907; inscri-
ção n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 18 e
19/020409; pasta n.º 558.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de designação de gerente, em 4 de Junho de 1987,

de Maria Carolina da Silva Soares Pinto, residente na Rua de Faria
Guimarães, 256, 3.º, Porto, e de redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 45 390 euros e corresponde à soma de duas quotas de valor
nominal de 22 695 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Paulo Rocha Moreira Pinto e Maria Carolina Silva Soares Pinto.

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

Está conforme.

O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte Chora. 1000171744

PORTO � 3.A SECÇÃO

HILTI (PORTUGAL) PRODUTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3990/931217; número e data da apresentação de contas: 8/
12112001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000172272

DESTINO X VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7853/961226; identificação de pessoa colectiva n.º 503798835;
número e data da apresentação de contas: 16/16112001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000172268

C. O. D. E. COMPANHIA DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6226/950912; identificação de pessoa colectiva n.º 503498688;
número e data da apresentação de contas: 4/19092001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

23 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000172265

EQUIPAR � EQUIPAMENTOS APARELHOS
DENTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7080/960513; identificação de pessoa colectiva n.º 503644250;
número e data da apresentação de contas: 11/19092001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

23 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000172264

ESCARTE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2989/950224; número e data da apresentação de contas: 8/
28092001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

23 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000172262
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REFRIROCHA � REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS
SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 385/920625; número e data da apresentação de contas: 16/
09072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

23 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000172261

INSPENORDESTE � INSPECÇÕES AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 464/980728; número e data da apresentação de contas: 1/
13112001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000172263

IMOBIVA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9063/971127; identificação de pessoa colectiva n.º 504040367;
número e data da apresentação de contas: 5/20112001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000172267

CALNUFI � COMÉRCIO DE MATERIAIS
PARA CALÇADO UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 723/990809; identificação de pessoa colectiva n.º 504579525;
número e data da apresentação de contas: 1/16112001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000172270

TÁXIS DIAS & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 453/000124; número e data da apresentação de contas: 1/
21112001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000172274

ANTÓNIO PORTO � COMISSÕES
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9515/980226; identificação de pessoa colectiva n.º 504122185;
número e data da apresentação de contas: 4/20112001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000172235

XANTO � SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 656/850410; identificação de pessoa colectiva n.º 501489380;
número e data da apresentação de contas: 9/20010705.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085377

ALEXANDRA MAGALHÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 102/991104; identificação de pessoa colectiva n.º 504716263;
número e data da apresentação de contas: 8/20010705.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085376

IRENFILIPA � SERRALHARIA MECÂNICA, ALUGUER
E VENDA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5126/941116; identificação de pessoa colectiva n.º 502787350;
número e data da apresentação de contas: 7/20010705.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085375

D. I. L. � DOMINGOS, ISIDRO & LICÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 920/910620; identificação de pessoa colectiva n.º 502573333;
número e data da apresentação de contas: 6/20010705.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085374

LUÍS BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 106/980710; identificação de pessoa colectiva n.º 504203665;
número e data da apresentação de contas: 5/20010705.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085372

AZEVEDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 827/830420; identificação de pessoa colectiva n.º 501372890;
número e data da apresentação de contas: 4/20010705.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085371

REIER � REPARAÇÕES INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS E REBOBINAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 586/880106; identificação de pessoa colectiva n.º 501915974;
número e data da apresentação de contas: 3/20010705.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 23 � 28 de Janeiro de 20031968-(196)

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085368

SOTRIDOURO � SOCIEDADE DE TRANSPORTES
DO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4140/940201; identificação de pessoa colectiva n.º 503057487;
número e data da apresentação de contas: 2/20010705.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085367

METALOMECÂNICA LAUREL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 424/820504; identificação de pessoa colectiva n.º 501239600;
número e data da apresentação de contas: 1/20010705.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085366

MOZICONSTRÓI � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6716/960129; identificação de pessoa colectiva n.º 503634441;
número e data da apresentação de contas: 84/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085365

JOSILA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6715/960129; identificação de pessoa colectiva n.º 503634484;
número e data da apresentação de contas: 83/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085362

LARINFESTA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6717/960129; identificação de pessoa colectiva n.º 503634417;
número e data da apresentação de contas: 82/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085358

A PERFILADORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 149/440406; identificação de pessoa colectiva n.º 500004226;
número e data da apresentação de contas: 81/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085354

C. V. C. I. C. � INFORMAÇÃO E CÓPIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1789/931215; identificação de pessoa colectiva n.º 503153460;
número e data da apresentação de contas: 80/04072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085350

CASTEL PUBLICAÇÕES E EDIÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 123/821025; identificação de pessoa colectiva n.º 501160752;
número e data da apresentação de contas: 79/04072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085348

CASA DA COSTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1390/900103; identificação de pessoa colectiva n.º 502265388;
número e data da apresentação de contas: 78/04072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085345

A PERFILADORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 149/440406; identificação de pessoa colectiva n.º 500004226;
número e data da apresentação de contas: 77/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085341

MERCHIMAGEM � SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 107/20000529; identificação de pessoa colectiva
n.º 505019930; número e data da apresentação de contas: 76/
04072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085339

A PERFILADORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 149/440406; identificação de pessoa colectiva n.º 500004226;
número e data da apresentação de contas: 75/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1998.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085336
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A. M. & GUERRA � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 378/20000727; número e data da apresentação de contas: 74/
04072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085333

AMBIÉDICA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4860/940818; identificação de pessoa colectiva n.º 503247944;
número e data da apresentação de contas: 73/04072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085330

O SONHO � CRECHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6177/950824; identificação de pessoa colectiva n.º 503485217;
número e data da apresentação de contas: 72/04072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085325

TRATINE � TRATAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO
DE INERTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 398/851028; identificação de pessoa colectiva n.º 501554939;
número e data da apresentação de contas: 70/04072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085322

JOSÉ LOPES DE MAGALHÃES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 101/900308; identificação de pessoa colectiva n.º 502303611;
número e data da apresentação de contas: 69/04072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085316

MARFRETE (PORTO) � TRANSITÁRIOS
E NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5397/950127; identificação de pessoa colectiva n.º 503349160;
número e data da apresentação de contas: 68/04072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085314

METALÚRGICA CAMPOS & MEDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4937/940914; identificação de pessoa colectiva n.º 503264911;
número e data da apresentação de contas: 67/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085313

SANTOS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7672/961106; identificação de pessoa colectiva n.º 503772372;
número e data da apresentação de contas: 66/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085311

SIEME � SOCIEDADE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 548/880916; identificação de pessoa colectiva n.º 502035161;
número e data da apresentação de contas: 65/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085310

CAPC � ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6553/951214; identificação de pessoa colectiva n.º 503560235;
número e data da apresentação de contas: 60/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 3000085308

COMPANHIA ANGLO PORTUGUESA
DE CAOLINOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8254/301223; identificação de pessoa colectiva n.º 500068461;
número e data da apresentação de contas: 59/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085306

TRANSPORTES JORGE SILVÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3583/930730; identificação de pessoa colectiva n.º 503037362;
número e data da apresentação de contas: 22/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085305
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AGOSTINHO TEIXEIRA FERNANDES DE DEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3057/930310; identificação de pessoa colectiva n.º 502946903;
número e data da apresentação de contas: 21/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085303

RESENDIVESTE � INVESTIMENTOS, MOBILIÁRIOS,
IMOBILIÁRIOS E TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 947/910628; identificação de pessoa colectiva n.º 502579137;
número e data da apresentação de contas: 20/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085301

RESENDIVESTE � INVESTIMENTOS, MOBILIÁRIOS,
IMOBILIÁRIOS E TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 947/910628; identificação de pessoa colectiva n.º 502579137;
número e data da apresentação de contas: PC 19/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085298

F. MACIEL E EMÍLIA TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 853/880321; identificação de pessoa colectiva n.º 501944567;
número e data da apresentação de contas: 18/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085296

MOUTINHO MARQUES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 712/840518; identificação de pessoa colectiva n.º 501441956;
número e data da apresentação de contas: 17/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085294

PREDIAL SRA. HORA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9296/980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504103610;
número e data da apresentação de contas: 16/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085291

LUREN � REPRESENTAÇÕES EM OPERAÇÕES
DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1596/891108; identificação de pessoa colectiva n.º 502241969;
número e data da apresentação de contas: 12/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085288

JANSON AGENTES DE NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4449/940424; identificação de pessoa colectiva n.º 503189774;
número e data da apresentação de contas: 11/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085285

INSTITUTO ORTOPÉDICO DENTOMAXILO FACIAL,
CLÍNICA DENTÁRIA DA CIRCUNVALAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 345/791102; identificação de pessoa colectiva n.º 500842973;
número e data da apresentação de contas: 10/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085283

FISIOMATO � CLÍNICA MEDICINA FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7197/960620; identificação de pessoa colectiva n.º 503672033;
número e data da apresentação de contas: 9/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085281

ADRIANO FREITAS PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4051/940105; identificação de pessoa colectiva n.º 503118230;
número e data da apresentação de contas: 8/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085280

IDONEA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6062/950721; identificação de pessoa colectiva n.º 503467154;
número e data da apresentação de contas: 7/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085278



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 23 � 28 de Janeiro de 2003 1968-(199)

SERVILEÇA � SERVIÇOS PRESTADOS
A EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4876/940825; identificação de pessoa colectiva n.º 503254444;
número e data da apresentação de contas: 6/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085275

FRANCISCO SANTOS & ELSA BOTELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5629/950327; identificação de pessoa colectiva n.º 503394955;
número e data da apresentação de contas: 5/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085266

FUSOMOTOR � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9115/971210; identificação de pessoa colectiva n.º 504042394;
número e data da apresentação de contas: 4/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085255

PINTO MORAITIS & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 462/830127; identificação de pessoa colectiva n.º 501600345;
número e data da apresentação de contas: 3/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085253

ERNESTINO GIL & GIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 856/840703; identificação de pessoa colectiva n.º 501477497;
número e data da apresentação de contas: 2/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085249

CAETANO DE JESUS GONÇALVES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 298/890908; identificação de pessoa colectiva n.º 502214341;
número e data da apresentação de contas: 88/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085246

SOCORUBRAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DE PEDRAS RUBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 811/20020318; identificação de pessoa colectiva
n.º 504124935; número e data da apresentação de contas: 89/
20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085244

CONSTRUÇÕES 2022, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 023/20000512; identificação de pessoa colectiva
n.º 504774816; número e data da apresentação de contas: 88/
20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085238

TOMJOCAR AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 435/651112; identificação de pessoa colectiva n.º 501082808;
número e data da apresentação de contas: 87/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085235

GESTDJORI, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 048/20000518; identificação de pessoa colectiva
n.º 504981072; número e data da apresentação de contas: 86/
20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085232

TRINCA ESPINHAS � INICIATIVAS
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9601/980313; identificação de pessoa colectiva n.º 504119656;
número e data da apresentação de contas: 85/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085230

D. E. C. FLEX DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E CONDUTA FLEXÍVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 005/850708; identificação de pessoa colectiva n.º 501568417;
número e data da apresentação de contas: 84/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085228
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RCR � CONTABILIDADE E APOIO ÀS EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2601/921022; identificação de pessoa colectiva n.º 502861053;
número e data da apresentação de contas: 83/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085224

PEIXAL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 339/900925; identificação de pessoa colectiva n.º 502419130;
número e data da apresentação de contas: 82/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085220

TRANSJOFIL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 833/820804; identificação de pessoa colectiva n.º 501303162;
número e data da apresentação de contas: 80/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085217

TRANSPORTES MANUEL FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6656/960115; identificação de pessoa colectiva n.º 502675969;
número e data da apresentação de contas: 79/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085214

PEIXAMAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 818/850523; identificação de pessoa colectiva n.º 501571639;
número e data da apresentação de contas: 78/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085210

MANUEL PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 041/560302; identificação de pessoa colectiva n.º 500180237;
número e data da apresentação de contas: 77/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085208

A. S. G. TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 654/981119; identificação de pessoa colectiva n.º 504296191;
número e data da apresentação de contas: PC-76/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085205

FACTOMODIS INTERNACIONAL � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8818/970929; identificação de pessoa colectiva n.º 503973939;
número e data da apresentação de contas: 75/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085202

TORREÃO � INDÚSTRIA DE CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55/901025; identificação de pessoa colectiva n.º 502421827;
número e data da apresentação de contas: 74/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085199

M. C. A. � MÓVEIS E COZINHAS ALEMÃS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 453/911126; identificação de pessoa colectiva n.º 502646780;
número e data da apresentação de contas: 73/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085196

PESCADOS ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3263/930512; identificação de pessoa colectiva n.º 502999691;
número e data da apresentação de contas: 72/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085194

AMARAL & CONCEIÇÃO � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 855/990909; identificação de pessoa colectiva n.º 504531883;
número e data da apresentação de contas: 71/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085191

SETENTRIONAL PESCADOS � PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 251/991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504593706;
número e data da apresentação de contas: 70/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085190
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CASEIRO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3492/930707; identificação de pessoa colectiva n.º 503024112;
número e data da apresentação de contas: 69/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085189

MANUEL TAVEIRA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8251/970415; identificação de pessoa colectiva n.º 503872938;
número e data da apresentação de contas: 68/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085188

MANUEL FERNANDES & MANUEL GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 615/981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504296230;
número e data da apresentação de contas: 67/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085186

CARGOTEX � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6568/951220; identificação de pessoa colectiva n.º 503560413;
número e data da apresentação de contas: 28/20010702.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085184

PÓVOA TEIXEIRA & GRANJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 431/851105; identificação de pessoa colectiva n.º 501609270;
número e data da apresentação de contas: 27/20010702.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085181

ARMINDO PINTO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 690/860103; identificação de pessoa colectiva n.º 501620320;
número e data da apresentação de contas: 26/20010702.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085179

ACEMP � ACESSÓRIOS E ASSISTÊNCIA
A EMPILHADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 313/851002; identificação de pessoa colectiva n.º 501573755;
número e data da apresentação de contas: 25/20010702.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085178

TMN REDE TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 717/20011112; identificação de pessoa colectiva
n.º 503234010; número e data da apresentação de contas: 24/
20010702.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085176

ERNESTO F. R. GONÇALVES DESPACHANTE
OFICIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 351/820419; identificação de pessoa colectiva n.º 501261877;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 69/011226.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 302 410$ em dinheiro,

subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Ernesto Fernando Rodrigues Gonçalves �

3750 euros; Mário António Rocha Nunes � 1250 euros.

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

Está conforme.

9 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 3000085175

EMÍDIO SILVA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 104/820212; identificação de pessoa colectiva n.º 501289038;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 59/011219.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$ por incorpora-

ção de reservas livres, distribuídas pelos sócios na proporção das suas
quotas.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Emídio Joaquim da Silva � 2500 euros; António

Joaquim da Silva � 2500 euros.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 3000085174

NENUFAR � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 561/870319; identificação de pessoa colectiva n.º 501799893;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 60/011219.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
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Capital: 1 002 410$, após o reforço de 597 410$, sendo 480 742$
por incorporação de reservas legais e livres, e 116 668$ em dinhei-
ro, distribuídas e subscrito pela sócia na proporção das suas quotas.

Capital: 5000 euros.
Sócia e quotas: Maria Amélia Santos Ribeiro Afonso � 2500 eu-

ros e 2500 euros.

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

Está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 3000085173

BERNARDINO CRUZ DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 971/910704; identificação de pessoa colectiva n.º 502581964;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 61/011219.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$ por incorporação

de reservas legais, distribuídas pelos sócios na proporção das suas
quotas.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Bernardino Cruz da Silva � 3000 euros; Maria

Conceição Ferreira da Silva � 1000 euros; Hélio Paulo Cruz da Sil-
va � 1000 euros.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 3000085171

PEIXEREGALADO � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9360/980126; identificação de pessoa colectiva n.º 504103997;
número e data da apresentação de contas: 81/20010703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085168

GONÇALO & HÉLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 818/790522; identificação de pessoa colectiva n.º 500864586;
número e data da apresentação de contas: 15/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085166

GINCAUTO � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6979/960409; identificação de pessoa colectiva n.º 503626465;
número e data da apresentação de contas: 13/20010704.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 3000085162

SANTO TIRSO

ABÍLIO LÍRIO & SAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 1822/
880524; identificação de pessoa colectiva n.º 501986480; inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: 66 e 67/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, esta aumentou
o capital de 400 000$ para 5000 euros, subscrito e realizado em
dinheiro pelo novo sócio, com redenominação do capital, e, em
consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, o qual
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, pertencendo à sócia
Maria Manuela Ferreira Linhares uma no valor de 2500 euros e a
outra pertencendo ao sócio Plácido Manuel Leite Cardoso, no valor
de 2500 euros.

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 Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000172238

PANTIR � PANIFICADORA TIRSENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 440/
740408; identificação de pessoa colectiva n.º 500393222; data de
entrega para depósito: 05112002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2001387806

PANTÊXTIL � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 1819/
880518; identificação de pessoa colectiva n.º 500211140; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 3 e 4/021105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do fiscal único, Lino Augusto Rodrigues Vieira,
em 30 de Setembro de 2002, por renúncia.

Procedeu-se ainda à designação do fiscal único, tendo sido desig-
nado Abílio Azevedo, António Baptista, Elísio Quintas e Lino Vi-
eira � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por deliberação
de 4 de Outubro de 2002.

6 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000940030

SAMUEL & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 1075/
811027; identificação de pessoa colectiva n.º 501206310; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 14; números e data das
apresentações: 15 a 17/021127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do gerente André Martins de Castro Lopes, em
11 de Setembro de 2002, por renúncia, e foi alterado parcialmente
o contrato, tendo, em consequência, sido alterados os artigos 3.º e
5.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 149 639 euros e 36 cêntimos, dividido em quatro quotas no
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valor nominal de 37 409 euros e 84 cêntimos cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Caetano Pinheiro de Castro Lopes, Ma-
ria da Conceição Pinheiro Martins Lopes, André Martins de Castro
Lopes e Emanuel Martins de Castro Lopes.

ARTIGO 5.º

A gerência, remunerada ou não, será exercida por quem vier a ser
nomeado em assembleia geral e pelos já gerentes Caetano Pinheiro
Castro Lopes e Maria da Conceição Pinheiro Martins Lopes, sendo
necessário e suficiente a intervenção de um só gerente para obrigar
a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000941346

PROGRIDE � ENGENHEIROS E CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3493/
960801; identificação de pessoa colectiva n.º 503701041; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 8/021126.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, esta aumentou
o capital de 12 500 euros para 25 000 euros e alterou parcialmente
o contrato, tendo, em consequência, sido alterado o n.º 1 do artigo 2.º
e os artigos 3.º e 4.º do respectivo contrato, os quais ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de D. Nuno Álvares Pereira, 11, 1.º,
sala 1, Santo Tirso.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em levantamentos topográficos, pro-
jectos de arquitectura e engenharia, direcção e fiscalização de obras,
compra e venda de imóveis, consultadoria e promoção imobiliária.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, representado por quatro quotas: uma de 6200 euros
(bem próprio) e outra de 6300 euros (bem comum) do sócio Hum-
berto Aníbal Moreira Marques Machado, e uma de 6200 euros (bem
próprio) e outra de 6300 euros (bem comum) do sócio António José
Carvalho Mendanha.

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 Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000949282

NEOPLÁSTICA � HOLDING, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 367/
720329; identificação de pessoa colectiva n.º 500201188; averba-
mentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 20, inscrição n.º 24, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 24 e inscrição n.º 25; números e data das apre-
sentações: 9 a 13/021126.

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

A cessação de funções do administrador João Paulo Luisello San-
tarém de Matos Gil, em 31 de Maio de 2002, por renúncia.

A designação dos administradores, tendo sido designado Miguel
Paulo Rangel Santos Henriques, por deliberação de 19 de Abril de
2002.

A cessação de funções do administrador Miguel Paulo Rangel San-
tos Henriques, em 30 de Novembro de 2002, por renúncia.

E ainda a designação dos administradores Norbert Otto Gunderlach,
Matthias Fritz Haux, Heinz Wilhelm Gärtner e Rui Pedro de Pina
Vaz Sousa, por deliberação de 31 de Outubro de 2002.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000940668

NEOPLÁSTICA � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4474/
000114; identificação de pessoa colectiva n.º 504724495; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 14 e 15/021126.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções dos administradores Manuel José Luisello San-
tarém de Matos Gil, Maria Madalena Luisello Santarém de Matos
Gil e João Paulo Luisello Santarém de Matos Gil, em 30 de Novem-
bro de 2002, por renúncia.

Procedeu-se ainda à designação dos administradores, tendo sido
designados Rui Pedro de Pina Vaz Sousa, Mattjhias Fritz Rolf Haux
e José António Luisello Santarém de Matos Gil, por deliberação de
31 de Outubro de 2002.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000940676

JORMAG � ACABAMENTOS METALÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4108/
980924; identificação de pessoa colectiva n.º 504458329; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 16/021126.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, tendo sido aditado o § único ao artigo 3.º
do respectivo contrato, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objectivo a actividade de acabamentos
(rebarbar peças metalúrgicas fundidas).

§ único. A sociedade poderá adquirir livremente participações,
como sócio tanto em sociedades de responsabilidade limitada como
em sociedades de responsabilidade ilimitada, ou participações em
sociedades com objecto diferente do acima referido, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000940404

BRUJORCA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5786/
021121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/021121.

Certifico que entre Carlos Alberto da Cunha Costa, Bruno Carlos
Martins da Costa, Cátia Marlene Martins da Costa e Jorge Alberto
Martins Costa foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BRUJORCA � Construções, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Calvário, freguesia de Roriz, concelho de
Santo Tirso.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agências,
filiais ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção e engenharia civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, distribuído por quatro quotas: duas iguais, do valor
nominal de 2250 euros, uma de cada um dos sócios Carlos Alberto
da Cunha Costa e Bruno Carlos Martins da Costa, e outras duas iguais,
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do valor nominal de 250 euros, uma de cada um dos sócios Cátia
Marlene Martins da Costa e Jorge Alberto Martins da Costa.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de pres-
tações suplementares de capital até ao montante global de 50 000 eu-
ros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe aos só-
cios Carlos Alberto da Cunha e Costa e Bruno Carlos Martins da
Costa, que desde já ficam nomeados gerentes, bastando a assinatura
de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e ven-
da de bens móveis ou imóveis, celebrar contratos de locação finan-
ceira, tomar e dar de arrendamento quaisquer bens imóveis e tres-
passar estabelecimentos comerciais.

ARTIGO 5.º

A cessão parcial ou total de quotas é livre entre os sócios, care-
cendo do consentimento da sociedade quando feita a estranhos.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos só-
cios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000940480

FÁBRICA DE PEÚGAS � ROCRISMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3234/
950531; identificação de pessoa colectiva n.º 503428884; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5; números e data
das apresentações: 12, 13 e 14/021122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do gerente Cristóvão Joaquim de Sousa Ribeiro
de Moura, em 28 de Março de 2001, por óbito, e foi registado tam-
bém a designação da gerência, tendo sido nomeada Rosa Adelaide
Fernandes Leal de Moura, por deliberação de 7 de Maio de 2001, e
ainda o aumento de capital de 1 000 000$ para 5000 euros, subscri-
to e realizado em dinheiro pelos sócios, com redenominação do
capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 4.º do respectivo
contrato, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por três quotas, uma no valor de 2500 eu-
ros, registada, em comum e sem determinação de parte ou direito, a
favor de Rosa Adelaide Fernandes Leal de Moura e de Márcia Celes-
te Leal de Moura, outra no valor de 1250 euros, registada, em co-
mum e sem determinação de parte ou direito, a favor de Rosa Ade-
laide Fernandes Leal de Moura e de Márcia Celeste Leal de Moura,
e outra quota de 1250 euros, a favor de Márcia Celeste Leal de
Moura.

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

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000940560

HABIALUMÍNIOS � INDÚSTRIA DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4739/
010111; identificação de pessoa colectiva n.º 505192225; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
151102.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Ave-
nida de Américo Teixeira, lugar da Igreja, freguesia de Rebordões,
concelho de Santo Tirso.

15 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Carneiro da Cruz. 2000940293

TRANSPORTES FERREIRAS & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 251/
670807; identificação de pessoa colectiva n.º 500425787; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 19; números e data das
apresentações: 11 e 12/021115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do gerente José Teixeira da Silva Barroso, em
23 de Outubro de 2002, por renúncia, e foi alterado parcialmente o
contrato, tendo, em consequência, sido alterados os artigos 1.º, 2.º e
3.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Ferreiras & Magalhães,
L.da, tem a sua sede no lugar de Cancela, freguesia de Monte Córdo-
va, concelho de Santo Tirso, e durará por tempo indeterminado,
contando-se o seu início no dia 1 de Janeiro de 1967.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no transporte de aluguer em veículos ligei-
ros de passageiros (táxi).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5130 euros e 16 cêntimos, distribuído da seguinte forma: o sócio
Bartolomeu Malheiro Ribeiro e a sócia Sónia Raquel Correia Maia
cada um deles possui duas quotas, uma do valor nominal de 284 eu-
ros e 94 cêntimos cada uma e outra do valor nominal de 569 euros
e 88 cêntimos cada uma, e a sociedade possui seis quotas, sendo uma
do valor nominal de 571 euros e 12 cêntimos e cinco quotas do valor
nominal de 569 euros e 88 cêntimos cada uma.

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

26 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000946518

ROSUETO � CONFECÇÃO EM MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4216/
990205; identificação de pessoa colectiva n.º 504753789; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 4, 5 e 6/021115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções da gerente Rosa de Jesus Ferreira Neto, em 26
de Julho de 2002, por renúncia, e foi alterado parcialmente o con-
trato, tendo, em consequência, sido alterados os artigos 3.º e 5.º, os
quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor de 4500 eu-
ros, pertencente ao sócio Paulo Alexandre Ferreira Gomes, e uma
do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Sandra Marina
Ferreira Gomes.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade incumbe ao sócio Paulo Alexandre
Ferreira Gomes, que desde já fica nomeado gerente, bastando a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos.

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 Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000940366
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JAIME ALMEIDA FERREIRA CORTE � CONFECÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE VESTUÁRIO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5783/
021108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/021108.

Certifico que Jaime Freitas de Almeida Ferreira constituiu a so-
ciedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Jaime Almeida Ferreira
Corte, Confecção e Comercialização de Vestuário, Sociedade Uni-
pessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede fica em Ribeiro de Pousada, da freguesia de São
Martinho do Campo.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá des-
locar a sua sede dentro dos limites da lei.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no corte, confecção e comercialização
de vestuário.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituindo uma quota única, pertencente ao sócio,
Jaime Freitas de Almeida Ferreira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade cabe ao sócio único, que desde já fica
nomeado gerente, bastando a sua assinatura para vincular a socie-
dade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 6.º

São autorizados os negócios jurídicos do sócio único com a socie-
dade que sirvam à prossecução desta.

Disposição transitória

O gerente fica desde já autorizado, nos termos da alínea b) do n.º 4
do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a movimentar
a conta aberta em nome da sociedade.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000940218

RAÍZES � COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5782/
021107; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/021107.

Certifico que entre Vítor José Pinheiro da Silva e Fernando Jorge
Gomes da Silva foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RAÍZES � Comunicação, L.da, com
sede na Rua do Professor Doutor Fernando A. Pires de Lima, 3 e 5,
da cidade e concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou extinguir sucursais,
filiais, agências ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em edição de imprensa regular, publici-
dade e comunicação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, distribuído por duas quotas: uma do valor nominal

de 2550 euros, pertencente ao sócio Fernando Jorge Gomes da Sil-
va, e outra do valor nominal de 2450 euros, pertencente ao sócio
Vítor José Pinheiro da Silva.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, care-
cendo do consentimento da sociedade quando feita a estranhos, a
qual tem preferência em primeiro lugar, e, em segundo, os sócios
não cedentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar quaisquer quotas nos seguintes ca-
sos:

a) De acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for penhorada, arrestada, arrolada ou apreendida

judicialmente.
ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe ao
sócio Fernando Jorge Gomes da Silva, que desde já fica nomeado
gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

2 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra, venda e
permuta de bens móveis, nomeadamente viaturas automóveis, dar e
tomar de arrendamento quaisquer bens imóveis, celebrar contratos
de leasing e contratos financeiros.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos só-
cios com a antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000940129

G. F. C. QUEIRÓS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5781/
021107; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/021107.

Certifico que entre Carla Cristina Correia Moreira Machado e
Glória Fernanda Correia Queirós foi constituída a sociedade em epí-
grafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma G. F. C. Queirós � Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede no Apartado 223, freguesia e
concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas de representação.

2.º

O objecto social consiste na construção civil, construção de edi-
fícios no todo ou em parte, coberturas e actividades de acabamento.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, distribuído por duas quotas, uma do valor nominal
de 4500 euros, pertencente à sócia Carla Cristina Correia Moreira
Machado, e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia
Glória Fernanda Correia Queirós.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de pres-
tações suplementares de capital até ao montante global de
250 000 euros.

4.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre sócios. No caso
de cessão a estranhos, os sócios terão sempre direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe à sócia
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Carla Cristina Correia Moreira Machado, bastando a assinatura de
um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e ven-
da de bens móveis ou imóveis, celebrar contratos de locação finan-
ceira, tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais.

6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos só-
cios com a antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000940102

BORGES MACHADO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4391/
990929; identificação de pessoa colectiva n.º 504479920; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 11/021111.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
2 000 000$ para 14 963,94 euros, subscrito e realizado em dinheiro
pelo novo sócio, com redenominação do capital, e, em consequên-
cia, foram alterados os artigos 3.º e 4.º do respectivo contrato, os
quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
14 963 euros e 94 cêntimos, dividido em três quotas de igual valor
nominal de 4987 euros e 98 cêntimos, pertencendo cada uma a cada
um dos sócios, Joaquim Manuel Borges Machado, Manuel Eduardo
Ferreira Gonçalves e Vítor Manuel da Costa Machado.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, incumbe a ambos os sócios, e fica a cargo
de todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo
necessária a assinatura conjunta dos gerentes para obrigar e repre-
sentar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000940234

FIRMAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 2458/
920124; identificação de pessoa colectiva n.º 502692588; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 16; números e data das apresenta-
ções: 8 e 9/021108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções do gerente José Casimiro Martins
Coelho Lima e da gerente Ana Maria Hargreaves Amorim Alves
Coelho Lima, respectivamente em 15 de Novembro de 2002 e 8 de
Novembro de 2002, por renúncia.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000940200

SILVA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 725/
780503; identificação de pessoa colectiva n.º 500771561; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 13/021108.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato, tendo sido alterado o artigo 1.º e aditado o artigo 7.º do res-
pectivo contrato, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

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

2 � Tem a sua sede na Rua de D. Afonso Henriques, 12, fregue-
sia de Vila das Aves, concelho de Santo Tirso.

3 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua
sede para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 100 000 euros, por deliberação unânime dos
sócios.

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000940110

TRIEMETEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 2484/
920302; identificação de pessoa colectiva n.º 502717335; data de
entrega para depósito: 6112002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme.

7 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000940447

TERRAPLANAGEM � LUCIANO MENDES
& SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3257/
950630; identificação de pessoa colectiva n.º 503446513; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 7/021106.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 5000 euros, subscrito e realizado em dinheiro pelos
sócios, com redenominação do capital, e, em consequência, foi alte-
rado o artigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, distribuído por três quotas: uma do valor de 2500 euros,
do sócio Luciano Almeida de Araújo, outra no valor de 2250 euros,
da sócia Maria Celeste de Sousa Branca, e outra ainda no valor de
250 euros, do sócio Luciano Mendes Branca de Araújo.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000940072

JOSÉ MARIA MACHADO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PEÚGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 2060/
900119; identificação de pessoa colectiva n.º 502292377; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 2 e 2/021106.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções dos gerentes José Maria Machado e Maria Ma-
nuela de Araújo Gonçalves Machado, em 6 de Setembro de 2002,
por renúncia.

Procedeu-se ainda à designação de gerente, tendo sido designado
Fernando Henrique Ferreira de Vasconcelos, por deliberação de 6 de
Setembro de 2002.

12 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000940064

JORMAG � ACABAMENTOS METALÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4108/
980924; identificação de pessoa colectiva n.º 504458329; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 5/021107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma au-
mentou o capital de 5000 euros para 20 000 euros e alterou parci-
almente o contrato, tendo, em consequência, sido alterado o n.º 1
do artigo 2.º e os artigos 5.º e 6.º do respectivo contrato, os quais
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, 177, apar-
tado 327, freguesia de Água Longa, concelho de Santo Tirso.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 20 000 euros, dividido por quatro quotas iguais do valor nomi-
nal de 5000 euros, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe aos só-
cios Zeferino Manuel Correia da Costa e Jorge de Oliveira Meireles
Macieira, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo sempre ne-
cessárias as assinaturas de dois gerentes para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e ven-
da de veículos automóveis, celebrar contratos de locação financeira,
tomar e dar quaisquer prédios de arrendamento.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000940099

JOSÉ NUNES DE PAIVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 534/
760301; identificação de pessoa colectiva n.º 500575010; data de
entrega para depósito: 08112002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2001282117

ALUMINIOTIRSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 2518/
920401; identificação de pessoa colectiva n.º 502734337; data de
entrega para depósito: 08112002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de 2001.

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2001283008

C. I. T. A. S. T. � CENTRO DE INSPECÇÃO TÉCNICA
AUTOMÓVEL DE SANTO TIRSO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3021/
940706; identificação de pessoa colectiva n.º 503237213; data de
entrega para depósito: 11112002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000940250

TROFA

MOICANO � FÁBRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1279/
831104; identificação de pessoa colectiva n.º 501560440; inscrição
n.º 7 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; números e datas das apre-
sentações: 18/011207 e 2/020801.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi aumen-
tado e redenominado de 3 000 000$ para 14 970 euros e o artigo 3.º
foi alterado, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 14 970 euros, divi-
dido em duas quotas iguais do valor nominal de 7485 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Daniel Filipe Maia Cruz e Maria
de Fátima Maia Pereira Cruz.

Está conforme.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta da sociedade.

9 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000172157

R. CAR � SOCIEDADE DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2338/
910704; identificação de pessoa colectiva n.º 502673664; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 7/020712.

Certifico que, por deliberação de 31 de Março de 1999, foi desig-
nado o conselho de administração para o triénio de 2002-2002 da
sociedade supra-referida:

Presidente, Mário Francisco de Almeida Borges; vogais: António
Alberto Oliveira Martins e Ana Maria Machado Teixeira de Carva-
lho.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 1000172158

DOCESHOPPING � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5196/
011009; identificação de pessoa colectiva n.º 505792044; data:
020701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000172160

DAVID SÁ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4914/
010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505564084; data:
021020.
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Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano
de 2001.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2001870620

FREGAZE � REDES E DERIVADOS DE ARAME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5733/
021014; identificação de pessoa colectiva n.º 503209163; inscrições
n.os 11 e 12; números e data das apresentações: 1 e 2/021014.

Certifico que a sociedade supra-referida mudou a sede para a Urbani-
zação Industrial da Carriça, lote 21, freguesia de Muro, Trofa.

Mais certifico que a referida sociedade alterou os artigos 3.º e 5.º
do contrato, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 151 000 euros, dividido numa quota de 77 010 euros,
pertencente ao sócio Jorge Manuel Cardoso de Freitas, e outra quo-
ta de 73 990 euros, pertencente à sócia Metallurgica Abruzzese �
SPA.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
2 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos e tomar de trespasse quaisquer
estabelecimentos;

c) Celebrar contratos de locação financeira ou outros semelhan-
tes.

Está conforme.

O texto actualizado do contrato, na sua redacção completa, foi
depositado na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2001870132

CONSTRUÇÕES AUGUSTO CASTRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5727/
021003; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/021003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Augusto
Manuel da Silva Castro e que a mesma se rege pelo contrato seguin-
te:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Augusto Castro, Unipes-
soal, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Travessa dos Valinhos, fracção B, 69,
lugar de Quereledo, freguesia de Covelas, concelho da Trofa.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua
sede para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como abrir filiais ou sucursais.

3.º

A sociedade tem por objecto: construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio, Augusto Manuel da Silva Castro.

5.º

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

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, será nomeada em assembleia geral; porém, fica desde já
designado gerente o actual sócio.

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

Está conforme.

2 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2001870175

IC3 � INDÚSTRIA, COMÉRCIO COMPONENTES
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5073/
010823; identificação de pessoa colectiva n.º 505677512; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 5 e 6/021128.

Certifico que Domingos Pereira Peixoto e José Francisco Barros
Teixeira cessaram as funções de gerentes da sociedade supra-referida
em 13 de Novembro de 2002, por renúncia.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 2001870167

CONFECÇÕES FONTELEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5484/
020122; identificação de pessoa colectiva n.º 505745437; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/021127.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação da sociedade
supra-referida, sendo a data da aprovação das contas 11 de Novem-
bro de 2002.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 2001871724

MAIA & PEDROSO II � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3657/
970318; identificação de pessoa colectiva n.º 503845043; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/021126.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação da sociedade
supra-referida, sendo a data da aprovação das contas 21 de Novem-
bro de 2002.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 2001871716

DOCESHOPPING � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5196/
011009; identificação de pessoa colectiva n.º 505792044; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 1 e 2/021125.

Certifico que Maria do Carmo da Silva Neves cessou as funções
de gerente da sociedade supra-referida em 15 de Novembro de 2002,
por destituição, e que Renato Manuel Neves da Silva foi nomeado
gerente, por deliberação de 15 de Novembro de 2002.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 2001871759
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AMERINAR ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3271/
950719; identificação de pessoa colectiva n.º 503460460; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/021202.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi aumen-
tado e redenominado de 1 000 000$ para 5000 euros e o artigo 3.º
foi alterado, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, distribuído por três quotas: uma do valor nominal de
1000 euros e uma do valor nominal de 3000 euros, ambas perten-
centes ao sócio Américo Aristeu de Sousa Oliveira, e outra do valor
nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Nair Guilhermina Cas-
telo Branco Braz.

Está conforme.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta da sociedade.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2001871740

J. AZEVEDO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5005/
010723; identificação de pessoa colectiva n.º 505533391; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/021203.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação da sociedade
supra-referida, sendo a data da aprovação das contas 8 de Novem-
bro de 2002.

Está conforme.

4 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2001870221

SERINO & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2104/
900518; identificação de pessoa colectiva n.º 502362952; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/
021204.

Certifico que João Gil da Conceição Santos cessou as funções de
gerente da sociedade supra-referida em 31 de Outubro de 2002, por
destituição.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2001871872

ESCOLA DE CONDUÇÃO AUTO S. ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4060/
980717; identificação de pessoa colectiva n.º 504197444; inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: 9 e 10/021204.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi aumen-
tado e redenominado de 400 000$ para 5000 euros e o artigo 3.º foi
alterado, cuja redacção é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas: uma de 2750 euros, da
sócia Eugénia Maria Oliveira Martins, e uma de 2250 euros, do só-
cio Carlos Manuel Pereira Soares.

Está conforme.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta da sociedade.

9 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000172169

CHENCO � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2198/
900718; identificação de pessoa colectiva n.º 502462035; averba-
mento n.º 4 à inscrição E-1 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: 1 e 2/021122.

Certifico que a sociedade supra-referida mudou a sede para a Ave-
nida de Paradela, 415, freguesia de São Martinho do Bougado, con-
celho da Trofa, redenominou o capital social de 40 000 000$ para
199 519,16 euros e o artigo 3.º foi alterado, cuja redacção é a se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
199 519,16 euros, representado por duas quotas: uma no valor no-
minal de 149 639,37 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel
Portela Araújo, e outra no valor nominal de 49 879,79 euros, per-
tencente à sócia Rosa Maria Araújo Ferreira Portela.

Está conforme.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta da sociedade.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 2001871562

MANUEL TEIXEIRA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2827/
930819; identificação de pessoa colectiva n.º 503049751; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
021122.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Rua da
Barroca, 74, freguesia de Guidões, concelho da Trofa.

Está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 2001871570

ROGOL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2755/
930415; identificação de pessoa colectiva n.º 501994084; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 6/021122.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação da sociedade
supra-referida, sendo a data da aprovação das contas 22 de Março
de 2002.

Está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 2001871589

FELTIN � FELTROS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 881/800326;
identificação de pessoa colectiva n.º 500954186; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 10/021122.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação da sociedade
supra-referida, sendo a data da aprovação das contas 7 de Novem-
bro de 2002.

Está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 2001871597

SWEATROFA � SERVIÇOS DE ACABAMENTOS
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4341/
990803; identificação de pessoa colectiva n.º 504411322; inscrição
n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição E-1; números e data das apre-
sentações: 17 e 16/021120.
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Certifico que Margarida Maria de Campos Reis cessou as funções
de gerente na sociedade supra-referida, por renúncia, em 12 de No-
vembro de 2002.

Mais certifico que foram nomeados gerentes ambos os sócios, Olga
de Fátima Dias da Silva e Arnaldino de Campos Reis, e, em conse-
quência, foram alterados o n.º 1 do artigo 3.º e o corpo e o n.º 2 do
artigo 4.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada uma,
pertencendo cada uma a cada um dos sócios, Olga de Fátima Dias da
Silva e Arnaldino de Campos Reis.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação serão remuneradas
ou não, conforme foi deliberado em assembleia geral, e ficam a car-
go de ambos os sócios, que desde já são nomeados gerentes.

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

Está conforme.

O texto actualizado do contrato, na sua redacção completa, foi
depositado na pasta respectiva.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 2001871465

TALHO FLOR DO BARROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5719/
020913; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/021121.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Rua de
Américo Campos, 282, freguesia de Santiago do Bougado, concelho
da Trofa.

Está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 1000172182

RV TRADE � ESTUDOS DE MERCADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4867/
010509; identificação de pessoa colectiva n.º 501616128; averba-
mento n.º 1 à inscrição E-21; número e data da apresentação: 15/
021121.

Certifico que António Maria de Almeida Archer cessou as fun-
ções de administrador da sociedade supra-referida em 21 de Novem-
bro de 2002, por renúncia.

Está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 2001870876

AUTO REPARADORA IDEAL TROFENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 343/710226;
identificação de pessoa colectiva n.º 500037388; averbamentos
n.os 1, 2, 3 e 4 à inscrição E-1; números e data das apresentações: 7,
8, 9 e 14/021121.

Certifico que José Rodrigues da Costa, Manuel Crispim Rodrigues
Costa e Joaquim Rodrigues da Costa cessaram as funções de gerentes
na sociedade supra-referida, por renúncia, em 9 de Agosto de 2002,
e que António da Costa Dias cessou as funções de gerente em 17 de
Outubro de 2002, por morte.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 2001871554

PANDUAVE � PANIFICAÇÃO ULTRACONGELADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2708/
930208; identificação de pessoa colectiva n.º 502928042; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 10/
021118.

Certifico que a sociedade supra-referida procedeu ao registo da
deliberação de aprovação do projecto de fusão.

Data da deliberação: 14 de Novembro de 2002.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2001870191

EUVEO � CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS
E A GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4661/
001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505174391; averba-
mento à inscrição E-1 e inscrição n.º 4; números e datas das apre-
sentações: 1/02113 e 2/021113.

Certifico que Vera Lúcia Teixeira Alves de Oliveira cessou as
funções de gerente na sociedade supra-referida em 18 de Outubro de
2002, por renúncia.

Mais certifico que Pedro Miguel de Sá Januário, casado, foi no-
meado gerente em 18 de Outubro de 2002.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2001870205

M. ANTÓNIO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Trofa. Matrícula n.º 1146/
820503; identificação de pessoa colectiva n.º 501262849; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 23/021120.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi rede-
nominado de 25 000 000$ para 124 699,48 euros e o artigo 3.º foi
alterado, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
124 699 euros e 48 cêntimos, representado por duas quotas, uma no
valor de 123 951 euros e 28 cêntimos, pertencente a Manuel Antó-
nio Gonçalves da Silva, e outra no valor de 748 euros e 20 cênti-
mos, pertencente a Maria Emília Moreira Maia.

Está conforme.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta da sociedade.

3 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2001870213

HORTA NASCENTE � PRODUÇÃO, COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HORTOFRUTÍCULAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4079/
980803; identificação de pessoa colectiva n.º 504212290; averba-
mento n.º 1 à inscrição E-1; número e data da apresentação: 9/
021120.

Certifico que Aires Fernando Vieira Azevedo cessou as funções de
gerente na sociedade supra-referida, por renúncia, em 6 de Novem-
bro de 2002.

Está conforme.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 2001871457
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AMÉRICO SILVA & JOSÉ CARLOS SILVA � COMPRA
E VENDA DE BENS PARA TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4584/
000608; identificação de pessoa colectiva n.º 504968017; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/021106.

Certifico que a sociedade supra-referida aumentou o capital de 25
000 euros para 200 000 euros e alterou o artigo 3.º do contrato, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 200 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
100 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Américo Au-
gusto Paiva da Silva e José Carlos Paiva da Silva.

Está conforme.

O texto actualizado do contrato, na sua redacção completa, foi
depositado na pasta respectiva.

25 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 2001871406

CLÍNICA DENTÁRIA CARLA MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5741/
021126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/021126.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Carla
Manuela Martins Monteiro e Maria Emília da Costa Martins e que a
mesma se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Dentária Carla Monteiro, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Feira Nova, Edifício
Coronado, bloco F, rés-do-chão, direito, freguesia de Coronado (São
Mamede), concelho da Trofa.

2 � Por simples deliberação da gerência, e sem necessidade de
autorização de qualquer outro órgão social, poderá ser transferida a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelho limí-
trofe, bem como serem criadas sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação.

3.º

A sociedade tem por objecto a clínica de tratamento dentário
(dentista).

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do va-
lor nominal de 4500 euros, pertencente à sócia Carla Manuela Mar-
tins Monteiro, e outra quota do valor nominal de 500 euros, per-
tencente à sócia Maria Emília da Costa Martins.

5.º

1 � Poderão ser exigidas das sócias prestações suplementares ao
capital até 50 000 euros.

2 � As sócias poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições que forem fixadas em assembleia geral.

6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, pertence aos gerentes que vierem a ser designados em
assembleia geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia Carla
Manuela Martins Monteiro.

2 � A assembleia geral poderá nomear gerentes pessoas estra-
nhas à sociedade.

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

7.º

1 � A cessão de quotas é livremente permitida entre sócios, mas
a favor de estranhos depende do consentimento da sociedade.

2 � É conferido direito de preferência na aquisição onerosa de
quota em primeiro lugar aos sócios e, em segundo lugar, à sociedade.

3 � O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 30
dias a contar da data de recepção da comunicação que o cedente
deverá fazer, por carta registada com aviso de recepção, à sociedade
e aos sócios.

8.º

1 � A sociedade poderá proceder à amortização de quotas em
caso de falecimento do sócio, arrolamento, arresto, penhora ou
qualquer outro acto que afecte a livre disponibilidade da quota.

2 � A contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço reportado a 31 de Dezembro.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 1000172163

FUTURSOFT � PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4103/
980917; identificação de pessoa colectiva n.º 504258117; inscrição
n.º 8 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; números e datas das apre-
sentações: 5/020717 e 5/021120.

Certifico que a sociedade supra-referida alterou a sua denomina-
ção, redenominou o capital social e nomeou gerentes os sócios Júlio
Manuel Oliveira Ferreira, António José da Silva Nunes, António José
Abreu da Silva e José Miguel Oliveira Ferreira, e, em consequência,
alterou o corpo do artigo 1.º, o artigo 3.º e o n.º 1 do artigo 4.º, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FUTURSOFT � Produção e
Desenvolvimento de Software, L.da , e vai ter a sua sede na Rua das
Indústrias, 236, sala 202, freguesia de Santiago do Bougado, conce-
lho da Trofa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9975 euros e 96 cêntimos, correspondente à soma de quatro quotas:
três iguais, do valor nominal de 3242 euros e 19 cêntimos, uma de
cada um dos sócios Júlio Manuel Oliveira Ferreira, António José da
Silva Nunes e António José Abreu da Silva, e outra do valor nomi-
nal de 249 euros e 39 cêntimos, pertencente ao sócio José Miguel
Oliveira Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, dispensada de caução e remu-
nerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, incum-
be a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

Está conforme.

O texto actualizado do contrato, na sua redacção completa, foi
depositado na pasta respectiva.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 1000172166

B. C. S. � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3269/
950719; identificação de pessoa colectiva n.º 503460311; inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 12 e 13/021001.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi rede-
nominado e aumentado de 600 000$ para 5000 euros e o artigo 3.º
foi alterado, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais, no valor nominal
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de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José
Botelho da Costa e Maria Manuela Carvalho de Oliveira Couto da
Costa.

Está conforme.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta da sociedade.

10 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000172170

CMF � CONSULTORIA EM MANUTENÇÃO DE FROTAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5745/
021203; inscrição n.º 1 número e data da apresentação: 7/021203.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por José
Manuel Barroso Vilela Ferreira e que a mesma se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CMF � Consultoria em Manutenção
de Frotas, Unipessoal, L.da, com sede no Largo do Catulo, Edifício
Polana, 735, freguesia de Bougado (São Martinho), concelho da
Trofa.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na consultoria na área de manutenção e
gestão de frotas, formação profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

3 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2001870248

ALEXANDRINO COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5744/
021203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/021203.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Ale-
xandrino Ferreira da Costa e que a mesma se rege pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alexandrino Costa, Unipessoal, L.da,
com sede na Rua do Tesouro, 146, freguesia de Bougado (Santiago),
concelho da Trofa.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros; transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 2001870230

AMÉRICO AZEVEDO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5743/
021203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/021203.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Manuel
Américo Campos Azevedo e que a mesma se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Américo Azevedo, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Filipa de Vilhena, 171, da freguesia de
Bougado (São Martinho), do concelho da Trofa.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social em território nacional ou no estrangei-
ro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no transporte público de aluguer em veícu-
los automóveis ligeiros de passageiros; transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.
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2 � Fica o sócio autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão
do sócio único, pertence a ele, sócio, que desde já é nomeado geren-
te, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a socie-
dade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 2001870388

DANITOR � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5742/
021126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 56/021126.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por José
Augusto Azevedo da Costa e que a mesma se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de DANITOR � Repre-
sentações Têxteis, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de
Fernão de Magalhães, 254, 2.º, sala 22, freguesia de Bougado (São
Martinho), concelho da Trofa.

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 agente de comércio por
grosso de artigos têxteis, vestuário, acessórios de moda e calçado.
Comércio dos referidos artigos.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florin-
da Almeida dos Santos. 2001870159

VILA NOVA DE GAIA

CLÍNICA MEDICINA DENTÁRIA DR.ª LILIANA
MENDES & LONGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5546; identificação de pessoa colectiva n.º 503978736; número
e data da apresentação: PC. 61/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

28 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172457

TECNELTRÓNICA � ESTUDOS E MONTAGENS
DE ALARMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 25 363; identificação de pessoa colectiva n.º 500695598; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 56/20020325.

Certifico que, para efeitos de publicação e relativamente à socie-
dade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro, na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Daniel Afonso, 4375 euros;
2) Sónia Cristina Rodrigues Afonso e Ana de Fátima Rodrigues

Afonso, com 625 euros, em comum.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000172259

TORÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 68; identificação de pessoa colectiva n.º 502703938; número e
data da apresentação: PC. 23/040702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

6 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172228

COFIS � SISTEMAS DE PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 472; identificação de pessoa colectiva n.º 505254220; número e
data da apresentação: PC. 37/040702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

5 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172225

OHM � GABINETE DE ENGENHARIA
ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 645; identificação de pessoa colectiva n.º 502150211; número
e data da apresentação: PC. 21/040702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

5 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172224
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AMBIDATA � COMÉRCIO DE PROGRAMAS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 445; identificação de pessoa colectiva n.º 504673734; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 3/20021121.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 15 000 euros, em dinheiro, subscrito totalmente pelo sócio
Paulo António Magalhães Resende Rego, a acrescentar à sua anteri-
or quota.

Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º (corpo), 2.º, 3.º
e 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de AMBIDATA � Equipa-
mentos e Produtos para Ambiente, L.da, com sede na Rua do Agoeiro,
97, 4.º, X, da freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de
Gaia.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto soluções para o ambiente. Equipa-
mento e produtos para o ambiente. Programas informáticos para o
ambiente. Assistência técnica nas áreas do ambiente e informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 euros e está
dividido em duas quotas, uma de 19 200 euros, que pertence ao só-
cio Paulo António Magalhães Resende Rego, e outra de 800 euros,
que pertence à sócia Teresa de Jesus do Nascimento Magalhães de
Resende Rego.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Paulo António
Magalhães Resende Rego, que desde já fica nomeado gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para vincular a sociedade em todos os seus
actos.

Está conforme.

21 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Elsa Maria Teixeira
Soares. 1000172222

CASTRO TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 25 283; identificação de pessoa colectiva n.º 501149325; número
e data da apresentação: PC. 62/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172454

TRANSPORTES SERRA DO PILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2898; identificação de pessoa colectiva n.º 503355879; número
e data da apresentação: PC. 63/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172450

ANTÓNIO FELÍCIO � TOPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4193; identificação de pessoa colectiva n.º 503639710; número
e data da apresentação: PC. 66/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172443

PRIMAFORMA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6924; identificação de pessoa colectiva n.º 504228455; número
e data da apresentação: PC. 67/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172439

FERNANDA MARIA SILVA CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 799; identificação de pessoa colectiva n.º 505562073; número
e data da apresentação: PC. 68/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172434

GRAN CRUZ PORTO � SOCIEDADE COMERCIAL
DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7223; identificação de pessoa colectiva n.º 500359423; número
e data da apresentação: PC. 69/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172429

VECONOR � SOCIEDADE COMERCIAL DE VEÍCULOS
DO NORTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 40 408; identificação de pessoa colectiva n.º 502414243; número
e data da apresentação: PC. 70/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172425

MANUEL GAMEIRO ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 892; identificação de pessoa colectiva n.º 502371927; número
e data da apresentação: PC. 71/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172421
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CONSTRUÇÕES RIO DO PAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7178; identificação de pessoa colectiva n.º 504424750; número
e data da apresentação: PC. 72/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172417

GAIAPOLIS � SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM VNGAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 596; identificação de pessoa colectiva n.º 505078007; número
e data da apresentação: PC. 90/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172414

TÁXIS CENTRAIS DE PEDROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9693; identificação de pessoa colectiva n.º 505180391; número
e data da apresentação: PC. 91/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172410

J. SANTOS & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 877; identificação de pessoa colectiva n.º 502076653; número
e data da apresentação: PC. 92/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172406

CONSTRUÇÕES ROSALINA & LUÍS RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9146; identificação de pessoa colectiva n.º 505042231; número
e data da apresentação: PC. 93/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172404

PREDIJOVEM � PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 678; identificação de pessoa colectiva n.º 501921559; número e
data da apresentação: PC. 94/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

30 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172400
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• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telef. 21 711 11 25   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64
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