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4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO

AVEIRO

CEEL � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 455/
601219; identificação de pessoa colectiva n.º 500093865;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 14 e 15/030213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram registados
os seguintes factos:

1) Cessação de funções do gerente Manuel Simões Gamelas, por
renúncia, em 11 de Fevereiro de 2003;

2) Designação do gerente Luís António Pereira de Sá, casado,
residente na Rua de Rangel de Quadros, 4, 2.º, direito, Aveiro.

Data da deliberação: 11 de Fevereiro de 2003.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000031390

SONDARLAB � LABORATÓRIO DA QUALIDADE
DO AR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5262;
identificação de pessoa colectiva n.º 505769018; data do depó-
sito: 131002.

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

20 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2000037100

CONTEIXO � CONTABILIDADE DO EIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2751/
911010; identificação de pessoa colectiva n.º 502653060; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 25/011226.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, por incorporação de resultados transi-
tados, tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º, o qual passou
a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é do montante de 5000
euros, dividido em três quotas, sendo: uma do valor nominal de 3000
euros do sócio Armando da Silva Fernandes; uma do valor nominal
de 1500 euros da sócia Ana Maria Ferreira da Silva Fernandes, e
outra do valor nominal de 500 euros do sócio João Carlos Ferreira
da Silva Fernandes.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

14 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000198252

SEVER DO VOUGA

SEVERINOX � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 617/20030207; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506398366; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20030207.

Certifico que entre António Martins da Costa Amador, viúvo,
residente na Rua da Sobreira, freguesia e concelho de Sever do Vouga;

João António Martins Telha, casado com Dulce Maria Soares
Rodrigues na comunhão geral, residente na referida Rua da Sobreira,
e Paulo Jorge Rodrigues Soares, casado com Stela Maria Coutinho
Marques Clemente Babosa na comunhão de adquiridos, residente na
Rua da Igreja, freguesia e concelho de Sever do Vouga, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SEVERINOX � Serralharia Ci-
vil, L.da, e tem a sua sede à Rua da Sobreira, na freguesia e concelho
de Sever do Vouga.

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 mesmo
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.

2.º

O seu objecto social é a fabricação de portas, janelas e elementos
similares em metal. (Portões, gradeamento). Fabricação de reserva-
tórios e de recipientes metálicos.

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
1666,67 euros e uma de 1666,66 euros, pertencentes, respectiva-
mente, a cada um dos sócios António Martins da Costa Amador,
João Antôónio Martins Telha e Paulo Jorge Rodrigues Soares.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social.

4.º

A gerência da sociedade, com a remuneração que vier a ser
estabelecida em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

5.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida
entre sócios, podendo, para o efeito, fazer-se sem necessidade de
qualquer autorização, as divisões que forem necessárias.

2 � A cessão, total ou parcial, de quotas a favor de terceiros,
carece do prévio consentimento da sociedade, tendo a sociedade, em
primeiro lugar, e os sócios, em segundo, o direito de preferência na
cessão.

6.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os herdeiros do falecido ou representante legal
do interdito, que nomearão um entre eles que a todos represente,
enquanto a quota se mantiver indivisa, devendo a indicação de re-
presentante ser comunicada no prazo de 30 dias a contar da morte
ou interdição.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamentos da
conta aberta em nome da sociedade, na agência em Sever do Vouga,
da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, com o fim de custear as despe-
sas de constituição e registo da sociedade, bem como a aquisição de
bens e equipamentos necessários ao início de actividade e que se
consideram adquiridos pela sociedade, os direitos e as obrigações
assumidas decorrentes de negócio que em nome da sociedade sejam
celebrados pela sua gerência, a partir da data da sua constituição e
antes de efectuado o seu registo definitivo, ficando para o efeito
conferida à gerência a necessária autorização.

Está conforme.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares
dos Santos. 2001814356



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 107 � 9 de Maio de 20039842-(6)

VALE DE CAMBRA

ALBINO AMORIM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 956/011121; identificação de pessoa colectiva n.º 505846837;
número e data da entrega: 1/20030207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos da prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2001.

7 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula Ri-
beiro Nunes dos Santos. 2003326340

SOCADAR � SOCIEDADE COMERCIAL DE ADUBOS
E RAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 361/891019; identificação de pessoa colectiva n.º 502234040;
número e data da entrega: 2/20030217.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos da prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2003326413

TRANSPORTES DAIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 846/000911; identificação de pessoa colectiva n.º 505083680;
número e data da entrega: 1/20030217.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos da prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2003326405

B. & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 863/010116; identificação de pessoa colectiva n.º 505279827;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20030217.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
a fotocópia da acta, de onde consta a alteração de mudança de sede
social para a Zona Industrial do Guardal, Algeriz, freguesia de Ma-
cieira de Cambra, concelho de Vale de Cambra.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Conferido, está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2003326383

BEJA

ALMODÔVAR

SERRAÇÃO DO ROSÁRIO � SERRAÇÃO,
MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula n.º 164/
030210; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030210.

Certifico que entre Francisco Manuel Mendes, casado com Leonor
Maria Dores Pinto Mendes na comunhão de adquiridos, residente na
Rua dos Pastores, 5, na aldeia e freguesia do Rosário, concelho de
Almodôvar, e José Manuel Pereira Libânio, casado com Maria Te-

resa Luz Serpe Libânio na comunhão de adquiridos, residente na Rua
da Frente, 40, na mesma aldeia do Rosário, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Serração do Rosário � Serração,
Movimentação e Transporte de Madeiras, L.da, e tem a sua sede na
Rua da Frente, 40, na aldeia e freguesia do Rosário, concelho de
Almodôvar.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no arranque e desbaste de árvo-
res, serração, movimentação e comercialização de madeiras.

ARTIGO 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, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade em juízo e fora
dele. activa e passivamente, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a todos os geren-
tes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até duas vezes o capital social, em condições a fixar em assem-
bleia geral.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mentos.

ARTIGO 7.º

A sociedade não poderá ser obrigada em actos e contratos estra-
nhos aos negócios sociais, tais como avales, fianças, abonações,
hipotecas, mútuos ou qualquer outra forma de garantia ou encargo,
real ou obrigacional, letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 8.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre, a estranhos de-
pende do consentimento prévio e expresso da sociedade, à qual é
reservado o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos sócios,
em segundo.

§ único. A sociedade exercerá o seu direito de preferência, por
escrito, no prazo de um mês a contar da data em que lhe for feita a
comunicação da cedência. Na falta de resposta, o sócio fica autori-
zado a fazer a cessão.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá proceder à amortização de quotas, nos seguin-
tes casos:

a) Se qualquer dos sócios deixar de exercer actividade ao serviço
da sociedade;

b) Em caso de morte de qualquer dos sócios.
§ 1.º A deliberação da sociedade deverá ser tomada em assembleia

geral e no prazo de um ano a contar do facto.
§ 2.º A sociedade pagará pelas quotas amortizadas o valor que re-

sultar do balanço efectuado para o efeito.

ARTIGO 10.º

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dina Maria Dias
da Palma Mendes. 2001333730
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BRAGA

BRAGA

CARAVELAS 2000 � PRONTO-A-VESTIR, L.DA

Sede: Rua de Francisco Sanches, 37, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8779/
021113; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
021025.

Certifico que entre José Luís da Silva Rocha, casado com Maria
Manuela Campos Ferreira Rocha na comunhão de adquiridos; Tito
Ângelo dos Santos Soares da Silva, casado com Deolinda Maria
Monteiro Martins na comunhão de adquiridos; Nuno Maria Ferraz
de Barbosa Mendonça, casado com Ângela Maria Machado de Queirós
Dias Barbosa Mendonça na comunhão geral, e MIHI � Estudos, Ser-
viços e Participações, S. A., foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Caravelas 2000 � Pronto-a-
-Vestir, L.da, e tem a sua sede na Rua de Francisco Sanches, 37, fre-
guesia de Braga (São João do Souto), concelho de Braga, e durará
por tempo indeterminado a contar da data da sua constituição.

2 � Por simples deliberação da assembleia geral poderá a sede so-
cial ser mudada para outro local dentro do concelho de Braga.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de pronto-
-a-vestir.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está,
assim, distribuído: uma quota de 2125 euros, pertencente ao sócio
José Luís da Silva Rocha; uma quota de 1750 euros, pertencente ao
sócio Tito Ângelo dos Santos Soares da Silva; uma quota de 625
euros, pertencente ao sócio Nuno Maria Ferraz de Barbosa Men-
donça, e uma quota de 500 euros, pertencente à sócia MIHI � Es-
tudos, Serviços e Participações, S. A.

4.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre os sócios,
podendo, para tal efeito, fazer-se qualquer divisão delas.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
da sociedade, que terá o direito de preferência, em primeiro lugar, e
os sócios, em segundo, na sua aquisição.

3 � O sócio que pretenda ceder a sua quota deve comunicar à
sociedade, por carta registada com aviso de recepção, os elementos
essenciais da projectada alienação.

4 � No prazo de 20 dias, a sociedade deliberará autorizar ou não
a cessão e se usa ou não do direito de preferência, e comunicará ao
sócio a deliberação que tomar, também por carta registada com aviso
de recepção, entendendo-se que presta o consentimento e renuncia
ao direito de preferência se não lhe fizer qualquer comunicação den-
tro daquele prazo.

5 � Não sendo exercida a preferência, nos 10 dias seguintes ao
termo do prazo referido no número anterior, poderá qualquer sócio
interessado exercer o direito de preferência.

5.º

São exigíveis prestações suplementares de capital até ao limite do
valor nominal das quotas se a assembleia geral o deliberar.

6.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, compete aos sócios Tito Ângelo
dos Santos Soares da Silva e José Luís da Silva Rocha, que desde já
são nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

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

3 � Ficam incluídos nos poderes da gerência a compra, venda,
troca e aluguer de bens móveis.

7.º

Em caso de falecimento de algum sócio, a sociedade continuará
com os herdeiros do falecido, a menos que os sócios sobrevivos, no
prazo de 60 dias, resolvam em contrário, caso em que a quota do
falecido será amortizada pelo valor do último balanço aprovado, o
qual poderá ser liquidado em prestações semestrais até ao limite de 10.

8.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota pelo
valor resultante do último balanço aprovado; corrigido com os lu-
cros ou prejuízos do ano em que ocorra o evento proporcionalmente
ao tempo decorrido, em caso de penhora, arresto ou apreensão e,
ainda, no de interdição do seu titular, podendo o respectivo paga-
mento ser feito em prestações, nos termos fixados na parte final do
n.º 1 do artigo 8.º

9.º

A assembleias gerais, se a lei não exigir outras formalidades, serão
convocadas por carta registada dirigida aos sócios, com a antece-
dência mínima de oito dias.

10.º

Anualmente será dado balanço referido a 31 de Dezembro e os
lucros líquidos apurados, depois de deduzida a percentagem legal para
o fundo de reserva ou outra que a assembleia geral delibere destinar
a outros fundos, serão distribuídos pelos sócios proporcionalmente
às respectivas quotas.

Menções nos termos do artigo 28.º, alíneas c) e d) do Código das
Sociedades Comerciais, elaborado com menos de 90 dias da escritura
da cisão.

Analisamos, também, os critérios que estiveram na base da fixa-
ção dos valores do património destacado para construir a sociedade
Caravelas 2000 � Pronto-a-Vestir, L.da, cujos valores activos e
passivos, ascendem a 48 263 634$ e 47 806 093$, respectivamente.

Bens e direitos � activos a destacar
(Em escudos)

Activo bruto
Amortizações Activo
e provisões líquido

Imobilizado incorpóreo ...... 3 105 775 2 332 985 772 790
Imobilizado corpóreo ......... 40 611 404 11 311 308 29 300 096
Mercadorias ......................... 10 810 893 10 810 893
Estado e outros entes públi-

cos ................................... 3 829 642 3 829 642
Oustros devedores ............... 41 114 41 114
Depósitos bancários ............ 3 499 533 3 399 533
Caixa ................................... 9 566 9 566

Total ............. 61 907 927 13 644 293 48 263 634

Obrigações � passivos a destacar
(Em escudos)

Passivo

Fornecedores ................................................................ 13 745 144
Sócios ........................................................................... 16 139 891
Estado e outros entes públicos .................................... 112 489
Acréscimos de Custos .................................................. 405 232
Proveitos diferidos ...................................................... 17 403 337

Total ................................. 47 806 093

Património líquido � 457 541$.
Conclusão:
As diligências efectuadas levam-nos a concluir que o património

a destacar para a nova sociedade está justamente realizado pelos bens,
direitos e obrigações destacados da sociedade cindida e que respeitam
o estipulado no artigo 124.º do Código das Sociedades Comerciais.

Foi feito o depósito do relatório do revisor oficial de contas na
pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000498612
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HOMEFINDER � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Caires, 10, 2.º, sala 8, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6055/
980930; identificação de pessoa colectiva n.º 504261460; data da
apresentação: 021216.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000381529

ISABEL LOPES BRAGA, L.DA

Sede: Rua da Cidade do Porto, edifício Olympus, 1.º, sala E-4,
Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4953/
960229; identificação de pessoa colectiva n.º 503605999; data da
apresentação: 021216.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000381502

CASAIS, FDO, J. GOMES, RODRIGUES & NÉVOA, SOARES
COSTA � CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE BRAGA,
ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES, INFRA-ESTRUTURAS
INTERIORES, ACE.

Sede: Parque Norte Urbano de Braga, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6/021118;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/021230.

Certifico que, relativamente ao agrupamento em epígrafe, foi efec-
tuado o registo designação dos membros do conselho de administra-
ção, cujo teor é o seguinte:

Apresentação n.º 14/021230.
Designação dos membros do conselho de administração:
Efectivos: presidente � Mário do Espírito Santo Duarte, casado,

residente na Rua de Atenas, lote 46-A, 5.º, esquerdo, Leiria; admi-
nistrador � Virgílio Manuel Marques Fernandes, solteiro, maior, re-
sidente na Avenida de D. João II, 61, 1.º, direito, Nogueiró, Braga,
ambos indicados pelas agrupadas Empreiteiros Casais de António
Fernandes da Silva, S. A.; Eusébios & Filhos, S. A.; FDO � Cons-
truções, S. A.; J. Gomes � Sociedade de Construções do Cávado, S. A.
e Rodrigues & Névoa, L.da, administradores � Leonel dos Santos
Correia, casado, residente na Rua de Gonçalo M. Maia, 170, Urba-
nização do Lidador, Vila Nova Talha, Maia, e Mário Júlio Teixeira
Pereira, casado, residente na Rua de João Roby, 37, rés-do-chão,
Porto, indicados pela agrupada Sociedade de Construções Soares da
Costa, S. A.; suplentes � Jorge Emanuel Rolo Marques de Oliveira,
casado, residente na Praceta de Vitorino Nemésio, 16, Quinta das
Rosas, Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia, e Jorge Manuel Príncipe
Martins dos Santos, casado, residente na Rua do Monte Alegre, 24,
2.º, esquerdo, Porto, indicados pela agrupada Sociedade de Constru-
ções Soares da Costa, S. A., e Narcisa Rosa Costa Dias, solteira, maior,
residente no lugar da Vessadinha, 220, Encourados, Barcelos, e Fi-
lipe Alberto Afonso Fernandes, casado, residente no Bairro do Cam-
po Redondo, na Rua do Monsenhor Manuel Fernandes, 9, Bragança,
indicados pelas restantes agrupadas.

Data da deliberação: 17 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2000586481

SOPROSEG � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Duarte, 327, 1.º, sala 15, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7405/
010406; identificação de pessoa colectiva n.º 505271931; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/030203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 25 000 euros para 125 000 euros, por
subscrição de 100 000 euros, em dinheiro, por Luís Miguel da Silva
Machado Botelho, casado com Sandra Virgínia de Abreu Massa Gon-
çalves Botelho na comunhão de adquiridos, e por Rui Carlos da Silva
Machado Botelho, casado com Sónia Maria Ferreira Sendim Botelho
na comunhão de adquiridos, admitidos como sócios, e a alteração do
contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passou a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 125 000
euros, dividido em quatro quotas: duas de 50 000 euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios Luís Miguel da Silva Machado Botelho e
Rui Carlos da Silva Machado Botelho; uma de 24 900 euros, perten-
cente à sócia Belenco, Ltd., e uma de 100 euros, pertencente ao
sócio Rui Jorge Fernandes Guerra.

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

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000599176

COPIMUNDO � CÓPIAS E EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Rua de Francisco Mendes, 20, loja, rés-do-chão,
esquerdo, trás, Lamaçães, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4726/
950808; identificação de pessoa colectiva n.º 503470481;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 16; números
e data das apresentações: 10 e 13/021230.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pelo aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 11, foi efectuado o registo de cessação
de funções de gerente de José Soares Alves, por renúncia, em 11 de
Outubro de 2002.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 13, foi efectuado o registo
de nomeação de Isaura Fernanda Moura de Almeida Alves, como
gerente.

Data da deliberação: 11 de Outubro de 2002.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2000275923

ARTUR DOMINGUES & BRAVO, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 35, 3.º, sala 2,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5206/
961030; identificação de pessoa colectiva n.º 503761010; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 7/030106.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação de gerentes de Gilberto Bravo Domingues e Eduardo
Domingues.

Data da deliberação: 13 de Dezembro de 2002.
Alteração do contrato, quanto ao artigo 4.º, o qual passou a ter a

redacção seguinte:
ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade cabe aos sócio no-
meados gerentes, vinculando-se a sociedade pela assinatura do ge-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 107 � 9 de Maio de 2003 9842-(9)

rente Artur Domingues ou pela assinatura, em conjunto, dos geren-
tes Gilberto Bravo Domingues e Eduardo Domingues.

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

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000586716

NELIZA � SALÃO DE CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Rua da Lameira, 125, lote 2, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4654/
950609; identificação de pessoa colectiva n.º 503441325; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/030106.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 12 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000586694

TÊXTIL LOBO & MACHADO, L.DA

Sede: Loteamento da Bouça da Sobreira, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3125;
identificação de pessoa colectiva n.º 501695966; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 10/030107.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço de capital de 180 000 000$ para 180 000 357$,
mediante incorporação de reservas para renominalização das quo-
tas, com redenominação para 897 838 euros, e alterado o artigo 3.º
do pacto social, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital é de 897 838 euros, dividido em duas quotas iguais no
valor de 448 919 euros, pertencentes aos sócios Carlos Manuel
Ferreira Machado e Teresa José Fernandes Lobo Esteves.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2000586791

TURICASAIS � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, S. A.

Sede: Praceta do Padre Sena de Freitas, 46, 48 e 52, Braga
(Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7063/
000921; identificação de pessoa colectiva n.º 504629352; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 21/030107.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço de capital de 50 000 euros para 715 000 euros,
sendo o aumento de 665 000 euros, em dinheiro, mediante a emis-
são de 66 500 novas acções do valor nominal de 10 euros cada uma,
e alterado o contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 5.º, o qual passou a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 715 000 euros,
representado por 71 500 acções do valor nominal de 10 euros cada
uma.

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

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2000586848

PAVISU � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Cónego António José Ribeiro, 18, Braga
(Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4647/
950601; identificação de pessoa colectiva n.º 503441449;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: of. 6 e 8/030107.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pelo aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1, foi efectuado o registo de cessação
de funções de gerente de Carlos Gonçalves Ferreira, por renúncia,
em 17 de Dezembro de 2002.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 8, foi efectuado o registo de
alteração do contrato, por virtude da qual foram alterados o artigo 3.º
e o n.º 2 do artigo 4.º, os quais passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo, é de 14 963,97 euros, dividido em duas
quotas, sendo: uma do valor nominal de 10 473,94 euros, perten-
cente ao sócio Pedro Miguel Santos Regalado, e uma de 4490 euros,
pertencente ao sócio Nilson Ricardo Goulart.

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Pedro Miguel

Santos Regalado e Nilson Ricardo Goulart.
3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2000586775

SOUSA & PINHEIRO, L.DA

Sede: Praça do Conde de Agrolongo, 130, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1726/
810428; identificação de pessoa colectiva n.º 501155147;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 25 e 27/030107.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pelo aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1, se procedeu ao registo, cessação de
funções de gerente de Domingos Correia de Araújo Pinheiro, por
renúncia, em 20 de Novembro de 2002.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 12, se procedeu ao registo
de alteração do contrato, por virtude da qual os artigos 3.º e 4.º do
pacto social, passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, divi-
dido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios João Paulo Pereira de Araújo e José Augusto Fernandes
de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, competem aos
gerentes, no máximo de dois, mantendo-se na gerência o sócio José
Augusto Fernandes de Oliveira e ficando desde já nomeado gerente
o sócio João Paulo Pereira de Araújo.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender bens móveis,
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Tomar de arrendamento bens imóveis.
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O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2000586864

SÓ CUBOS � GRANITOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar de Pousada, Escudeiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7723/
010905; data da apresentação: 020701.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000198089

E. M. ANTUNES, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 454, 1.º, direito, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1968/
830705; identificação de pessoa colectiva n.º 501393315; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 41/020326.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço de capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, sendo
o aumento de 2410$, em dinheiro, e alterado o contrato, quanto ao
artigo 3.º do pacto social, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e dividido em quatro quotas: duas no valor nominal de 1500
euros, pertencentes à sócia Margarida Aldora Martins Mendes Mo-
reira; uma no valor nominal de 500 euros, pertencente à sociedade
E. M. Antunes, L.da, e uma no valor nominal de 1500 euros, perten-
cente ao sócio Duarte Nuno Goulart Vieira Lisboa de Paiva.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 1000198088

JOÃO VIEIRA & FILHO, L.DA

Sede: Rua de São Vítor, 64-A, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1689/
810218; identificação de pessoa colectiva n.º 501137750; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 7/020122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital social de 20 000 000$ para 42 101 220$,
sendo a subscrição no montante de 22 101 220$, em dinheiro, sen-
do: 20 996 159$, pelos sócios Hernâni da Costa Vieira e João Nuno
Vieira Beiramar na proporção das suas quotas, e 1 105 061$, pelo
sócio Hernâni Francisco Vieira Beiramar, sendo: 4$ para acrescer à
sua quota e 1 105 057$ para constituir uma nova quota, tendo, em
consequência, sido feita a redenominação do capital para 210 000
euros e alterou o contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual fica com o
seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 210 000
euros, dividido em três quotas: uma de 189 000 euros, pertencente
ao sócio Hernâni da Costa Vieira, e duas iguais de 10 500 euros, per-
tencentes uma a cada um dos restantes sócios.

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

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000198087

JOSÉ LUÍS PINHEIRO, L.DA

Sede: Rua do Fujacal, 14, Braga (São José de São Lázaro),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4868/
951214; identificação de pessoa colectiva n.º 503555533;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 31/020320.

Certifico que a sociedade em epígrafe, mudou a sede para a Rua de
Moura Coutinho, 35, Braga (Maximinos), Braga.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000198086

LIMA & PORTUGAL, L.DA

Sede: Rua de Janes, 14, 1.º, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 935/
690821; identificação de pessoa colectiva n.º 500558965; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 5/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital de 400 000$ para 1 002 410$, sendo
a subscrição de 602 410$, em dinheiro, tendo, em consequência, sido
feita a redenominação do capital para 5000 euros, e alteração do
contrato, quanto ao artigo 4.º, o qual fica com o seguinte teor:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios Maria Laura Pires Pereira da
Silva e Rosa da Conceição Cardoso da Silva

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000198085

ASES NA MANGA � ANIMAÇÕES E EVENTOS, L.DA

Sede: Rua de Américo Ferreira de Carvalho, 19, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7438/
010503; identificação de pessoa colectiva n.º 505360306;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/020122.

Certifico que a sociedade em epígrafe, mudou a sede para a Rua
do Padre Manuel Guimarães, 121, Real, Braga.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000198070

BRILHANTINO & AMARAL, L.DA

Sede: lugar da Igreja, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4460/
950109; identificação de pessoa colectiva n.º 503352993;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/030124.

Certifico que a sociedade em epígrafe, mudou a sede para a Quinta
do Cruzeiro, lote 16, Frossos, Braga.
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O pacto social actualizado, foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000506488

APÓTEMA � GABINETE DE PROJECTOS ELÉCTRICOS,
RITA E GÁS, L.DA

Sede: Rua do Carmo, 83, 1.º, direito, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4721/
950728; identificação de pessoa colectiva n.º 503470791; data da
apresentação: 021230.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000586295

A REDE � CERVEJARIA E MARISQUEIRA, L.DA

Sede: Centro Comercial Sotto Mayor, loja 1, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2988/
891109; identificação de pessoa colectiva n.º 502243252; data da
apresentação: 020924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 1998.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000598196

RODRIGUES, DELGADO & C.A, L.DA

Sede: Rua dos Torrados, 30, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1751/
810717; identificação de pessoa colectiva n.º 501184570; data da
apresentação: 021111.

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000506330

JOLIM � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de José António Cruz, 197, rés-do-chão, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7176/
001130; identificação de pessoa colectiva n.º 505069474; data da
apresentação: 030103.

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000586538

SUPER TALHO SÃO MARCOS, L.DA

Sede: Rua de São Marcos, 122 e 124, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3225/
900814; identificação de pessoa colectiva n.º 502401311; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/030121.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital social de 14 963,93 euros para
74 819,68 euros, sendo o aumento de 59 855,75 euros, em dinhei-
ro, e alterado o contrato da sociedade, quanto aos artigos 3.º, 4.º,
6.º, 7.º e 8.º do pacto social, e aditado o artigo 9.º, os quais ficaram
com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 74 819,68 euros
e está dividido em três quotas, sendo: uma do valor nominal de
37 419,84 euros, pertencente ao sócio Alexandre Machado Gonçal-
ves, e duas iguais do valor nominal de 18 704,92 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos restantes sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, compete a todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme for fixado em assembleia geral.

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

3 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e do-
cumentos estranhos aos negócios sociais, designadamente em letras
de favor, fianças, abonações, avales e responsabilidades similares, fi-
cando o infractor pessoalmente responsável pelos actos que assim
praticar e respondendo perante a sociedade pelos prejuízos que lhe
causar.

4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência os actos de compra,
venda e aluguer de bens móveis e imóveis.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios. Na cessão a estra-
nhos é reservado à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo, o direito de preferência.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos deverá
comunicar a sua pretensão à sociedade através de carta registada,
com aviso de recepção, indicando o nome do adquirente, preço ofe-
recido e condições de pagamento.

3 � Se a sociedade deliberar não adquirir essa quota deverão os
outros sócios, na mesma assembleia, declarar se pretendem ou não
usar do direito de preferência.

4 � Se nem a sociedade nem os outros sócios pretenderem usar
do direito de preferência ou se nada for comunicado ao sócio que
pretender ceder a sua quota no prazo de 30 dias a contar da data da
expedição da carta, poderá a quota ser cedida nos termos da comu-
nicação.

ARTIGO 7.º

1 � Por falecimento de qualquer dos sócios, a respectiva quota
não se transmitirá aos seus sucessores, devendo a sociedade amortizá-
-la, adquiri-la ou fazê-la adquirir pelos sócios sobrevivos no prazo de
90 dias a contar da data do falecimento.

2 � A contrapartida da amortização ou aquisição traduzir-se-á na
importância correspondente ao valor nominal da quota e o seu pa-
gamento será efectuado, sem juros, em seis prestações mensais, iguais
e sucessivas, vencendo-se a primeira 30 dias após a deliberação de
amortização ou aquisição.

ARTIGO 8.º

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

a) Insolvência, falência, interdição ou inabilitação do sócio titu-
lar;

b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial;
d) Se, o sócio, por si ou interposta pessoa, exercer qualquer acti-

vidade concorrente com a sociedade;
e) Se por divórcio ou separação judicial de pessoas e bens ou só de

bens, na partilha, a quota não ficar a pertencer por inteiro ao sócio;
f) Por falecimento de qualquer sócio.
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2 � A amortização será realizada pelo valor nominal da quota, a
qual será paga em seis prestações mensais, iguais e sucessivas, salvo
se a lei impuser valor e forma de pagamento diferentes.

3 � Considera-se realizada a amortização com o depósito efec-
tuado na Caixa Geral de Depósitos à ordem de quem de direito, da
primeira prestação correspondente ao valor da quota.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo
quando a lei prescrever outra forma de convocação.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000509207

GORETTI & CORREIA, L.DA

Sede: Souto, Vimieiro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5854/
980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504138898; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 13/030122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração de contrato, quanto ao artigo 2.º, o qual fica
com o seguinte teor:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na promoção e venda imobiliária; com-
pra e venda de bens imobiliários; arrendamento de bens imobiliários;
comércio a retalho de outros artigos para o lar não especificados;
relógios; artigos de ourivesaria, artigos de iluminação.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000587739

FACC � COMÉRCIO DE ARTIGOS ELÉCTRICOS, L.DA

Sede: Rua do Orfeão de Braga, 94, rés-do-chão, esquerdo,
Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8001/
011207; identificação de pessoa colectiva n.º 505760924; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/030121.

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

Data da aprovação das contas: 6 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000509193

SIORINVEST � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Praça de Flávio Sá Leite, 9, 6.º, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7193/
001214; identificação de pessoa colectiva n.º 505255758; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 10 e 11/030122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 10 000 euros para 50 000 euros, por
subscrição de 40 000 euros, sendo 15 000 euros por cada um dos
sócios José da Silva Rodrigues e Joaquina da Costa Monteiro Rodrigues,
que acresce às quotas; 5000 euros, por Orlando Pedro Monteiro
Rodrigues, menor; 4000 euros, por Sílvia Alexandra Monteiro
Rodrigues, solteira, maior, e 1000 euros, por José Fernando Faria da

Silva, casado com Laurinda de Fátima Pereira Araújo da Silva na
comunhão de adquiridos, que são admitidos como sócios, e a trans-
formação.

Data da deliberação: 26 de Dezembro de 2002.
Cujo pacto, fica com a redacção seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

1.º

A sociedade, a girar sob a firma SIORINVEST � Investimentos
Imobiliários, L.da, desde da data da sua constituição em 27 de No-
vembro de 2001, adopta agora a firma SIORINVEST � Investimen-
tos Imobiliários, S. A.

2.º

A sede da sociedade é na Praça de Flávio Sá Leite, 9, 6.º, fregue-
sia de Braga (São Vítor), concelho de Braga.

3.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de proprieda-
des e revenda das adquiridas para esse fim.

4.º

A sociedade poderá adquirir e alienar participações em sociedades
com o objecto diferente do referido no artigo 3.º, em sociedades
reguladas em leis especiais, bem como associar-se com outras pesso-
as jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos complemen-
tares de empresas, novas sociedades, consórcios e associação em par-
ticipação.

CAPÍTULO II

Capital e acções

5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, dividido em 10 000 ac-
ções de valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções são nominativas ou ao portador.
3 � A conversão das acções nominativas em acções ao portador

depende do consentimento da sociedade, expresso em assembleia geral,
por maioria de três quartos dos votos correspondentes ao capital
social.

6.º

1 � A transmissão das acções nominativas fica subordinada ao
consentimento da sociedade.

2 � A assembleia geral deverá pronunciar-se no prazo de 60 dias,
contados da data do pedido, sobre a concessão ou recusa do consen-
timento, sob pena de a transmissão das acções se tornar livre.

3 � Caso recuse o seu consentimento, a sociedade obriga-se a fazer
adquirir as acções, por outra pessoa, nas condições de preço e paga-
mento do negócio para que foi solicitado o consentimento.

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

7.º

1 � Os accionistas terão direito de preferência na alienação de
acções.

2 � Para o efeito do exercício desse direito de preferência, o
accionista que pretenda alienar parte ou a totalidade das suas acções,
transmitirá essa sua intenção ao conselho de administração da socie-
dade, por meio de carta registada, corri aviso de recepção, identifi-
cando o adquirente, o preço e as condições de pagamento.

3 � Pela mesma forma, e no prazo de 15 dias, deverá o conselho
de administração avisar os restantes accionistas do conteúdo daquela
comunicação, para que estes possam exercer o seu direito de prefe-
rência.

4 � Os accionistas interessados na preferência comunicarão a sua
pretensão, no prazo máximo de 15 dias a contar da data de recep-
ção da referida carta, ao conselho de administração que, por sua vez,
informará os accionistas alienantes da intenção daqueles.

5 � O conselho notificará o alienante e os preferentes para com-
parecerem em certa data na sede social, munidos dos respectivos
títulos, distribuindo-se as acções de acordo entre os preferentes ou
por licitação na falta de acordo.
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CAPÍTULO III

Obrigação de prestações acessórias

8.º

Todos os accionistas ficam obrigados a efectuar prestações aces-
sórias, nos termos dos números seguintes.

1 � Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá exi-
gir aos accionistas prestações acessórias de capital até ao quíntuplo
do montante que cada um detenha no capital social.

2 � As prestações acessórias são gratuitas.
3 � Competirá à assembleia geral fixar o montante, prazos e

formas por que todos os accionistas deverão, fazer as prestações
acessórias à sociedade.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

9.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administra-
ção e o fiscal único.

CAPÍTULO V

Assembleia geral

10.º

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

2 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário.

11.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada,
expedidas com a antecedência mínima de 21 dias

12.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira convocação,
desde que se achem presentes accionistas que representem mais de
35 % do capital social, e, em segunda convocatória, qualquer que
seja o número de accionistas e capital representado, sem prejuízo
das cláusulas legais que disponham o contrário.

CAPÍTULO VI

Administração

13.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto por três membros eleitos em assembleia geral, por quatro anos.

2 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, de três em
três meses.

3 � O conselho de administração poderá delegar numa comissão
executiva a competência e os poderes de gestão dos negócios so-
ciais.

14.º

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das demais
atribuições que lhe confere a lei, representar a sociedade em juízo e
fora dele, propor ou contestar quaisquer acções, transigir e desistir
das mesmas, e comprometer-se em arbitragens. Para o efeito po-
derá a administração delegar os seus poderes num só mandatário.

§ único. A alienação e oneração de bens imóveis, depende do con-
sentimento da assembleia geral.

15.º

A sociedade fica obrigada pelas assinaturas de:
a) O administrador José da Silva Rodrigues ou da administradora

Joaquina da Costa Monteiro Rodrigues;
b) Um mandatário, dentro dos limites do respectivo instrumento

ou mandato.

CAPÍTULO VII

Fiscal único

16.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único.

Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de
2003-2006:

Administração: presidente � José da Silva Rodrigues; vogais �
Joaquina da Costa Monteiro Rodrigues e Sílvia Alexandra Monteiro
Rodrigues, todos residentes na Praça de Flávio Sá Leite, 9, 6.º, Braga.

Fiscal único � António Pimpão e Maximino Mota, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Maximino António
Domingues Mota, casado, revisor oficial de contas n.º 514, residente
na Avenida de Porfirio da Silva, 260, 1.º, esquerdo; suplente � An-
tónio Maia Pimpão, casado, revisor oficial de contas n.º 410, resi-
dente na Quinta do Belo Monte, 52, Coimbra.

Data da deliberação: 26 de Dezembro de 2002.

Foi feito o depósito do pacto social, na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000587950

NECTAR FLOR � COMÉRCIO DE FLORES E ARTIGOS
DECORATIVOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Francisco Machado Owen, 37, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6337/
990520; identificação de pessoa colectiva n.º 504489933;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/030122.

Certifico que a sociedade em epígrafe, mudou a sua sede para a
Travessa do Dr. Francisco Machado Owen, 9, Braga (São Vítor),
Braga.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000587992

PLÁSTICOS BUESO II, L.DA

Sede: lugar do Casal Novo, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6289/
990409; identificação de pessoa colectiva n.º 504527142;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/030124.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação das funções de gerente de Marta Nacedo Bueso,
em 31 de Janeiro de 2002, por renúncia.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000587941

DAVID CALHEIROS GOMES, L.DA

Sede: Rua dos Chãos, 156, 1.º, Braga (São João do Souto),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1395/
780412; identificação de pessoa colectiva n.º 500719144; data da
apresentação: 021112.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000506372
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CARIOCA � COMIDA PARA FORA, L.DA

Sede: Rua Nascente, 196, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5284/
970109; identificação de pessoa colectiva n.º 503800155;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrições n.os 14 e 15; nú-
meros e data das apresentações: 15, 18 e 19/030120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Pedro Jorge Torres da Eira, Isabel Sofia Faria Coelho,
Carlos Alberto Macedo Ralha e Ana Catarina Faria Coelho, por re-
núncia, em 14 de Outubro de 2002, e designação de gerentes Carlos
Alberto Duarte da Silva e de Maria de Fátima Duarte da Silva Gui-
marães.

Data da deliberação: 14 de Outubro de 2002.
Mais certifico que foi alterado o pacto, quantoo artigo 3.º, o qual

fica com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma do sócio Carlos Alberto
Duarte Silva e outra da sócia Maria de Fátima Duarte Silva.

Foi feito o depósito do pacto social, na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000587828

ABA AMARELA � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Professor Machado Vilela, 180, 10.º, esquerdo,
Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6708/
000204; identificação de pessoa colectiva n.º 504862448; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/030124.

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

Data da aprovação das contas: 20 de Setembro de 2002.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000381057

SOFTDESIGN � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS
PARA DESIGN DE INTERIORES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de D. Afonso Henriques, 35, 1.º, Braga (Cividade),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8468/
020506; identificação de pessoa colectiva n.º 506133931;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; nú-
meros e data das apresentações: 7, 8 e 9/030122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pelo aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi efectuado o registo de cessação
de funções de David Andrea Gonçalves Jooris, como representante
da gerente, em 18 de Novembro de 2002, por renúncia.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 2, foi registado a designação
de Rui Miguel Oliveira Cunha, casado, residente no Loteamento Quin-
ta Botica, Rua 4, 25, Vila de Prado, Vila Verde, como representante
da gerente.

Data da deliberação: 18 de Novembro de 2002.
Certifico ainda que, pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, foi

efectuado o registo de mudança da sede da sociedade para a Travessa
do Dr. Francisco Machado Owen, 9, Braga (São Vítor), Braga.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000509231

CONFECÇÕES AUGUSTO F. SILVA, L.DA

Sede: lugar de Vila Nova de Nogueira, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2685/
880629; identificação de pessoa colectiva n.º 502000767; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/030122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pela inscri-
ção n.º 2, foi efectuado o registo de reforço do capital social de
1 600 000$ para 50 000 000$, sendo o aumento de 48 400 000$,
em dinheiro, e alterado o artigo 3.º do pacto social, ficando com a
redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 000$, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
33 750 000$, pertencente ao sócio Augusto de Figueiredo Silva, e
outra de 16 250 000$, pertencente à sócia Joaquina Ramoa Ferreira
Silva.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000509240

REVMINHO � REVESTIMENTOS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Sede: Travessa do Bairro, 14, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8232/
020121; identificação de pessoa colectiva n.º 505918285; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/030130.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000599168

CASTELO DO BOM JESUS � TURISMO, L.DA

Sede: lugar do Bom Jesus, Tenões, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4033/
930902; identificação de pessoa colectiva n.º 503054828; data da
apresentação: 020320.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000198084

FILIAL DE ARMANDO ANTUNES DA COSTA, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 24, rés-do-chão,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8510/
020529; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
constituição de uma filial:

Sociedade representada: Armando Antunes da Costa, L.da

Nacionalidade: portuguesa.
Sede da sociedade representada: lugar de Bustelos, Travassos, Póvoa

do Lanhoso
Objecto: negócio ambulante de artigos de ourivesaria e a sua venda

a retalho.
Capital: 34 915,84 euros.
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Local da representação: Avenida do General Norton de Matos, 24,
rés-do-chão, Braga.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000198082

GAVICARN � ENTREPOSTO COMERCIAL DE CARNES, L.DA

Sede: lugar de Nogueira, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5020/
960502; identificação de pessoa colectiva n.º 503641120; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 29/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 50 000 000$ para 50 000 211$, sendo
a subscrição de 211$, mediante incorporação de reservas legais para
renominalização das quotas e redenominação para 249 400 euros, e
a alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passou a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 249 400
euros, dividido em duas quotas no valor nominal de 124 700 euros
cada, pertencente uma ao sócio Manuel Ferreira Martins e outra à
sociedade CAMPICARN � Entreposto Comercial de Carnes, L.da

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000198081

EDITE � CONSULTADORIA EM ORGANIZAÇÃO
E INFORMÁTICA CONTROLE QUALIDADE, L.DA

Sede: Rua de Cândido de Oliveira, 16, 3.º, esquerdo, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2660/
880628; identificação de pessoa colectiva n.º 502000775; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 22/020328.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital social de 1 000 000$ para 1 002 410$,
sendo o aumento de 2410$, em dinheiro, a redenominação para 5000
euros, e alterado o pacto social, quanto ao artigo 6.º, o qual passou
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por quatro quotas: uma de 2500 euros, perten-
cente ao sócio José Carlos Ferreira Maia Neves; outra de 2000 euros,
pertencente à sócia Maria Edite Pereira Jesus Maia Neves, e duas
iguais de 250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios João
Carlos Pereira Neves e Mariana Pereira Neves.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 1000198080

LOPES & MOREIRA, L.DA

Sede: Praça do Comércio, loja 4, Mercado Municipal, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1947/
830415; identificação de pessoa colectiva n.º 501556672; inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 24/020326 e 6/030116.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pela inscri-
ção n.º 4, foi efectuado o registo de reforço do capital social de
600 000$ para 1 002 410$, sendo o aumento de 402 410$, em di-
nheiro, subscrito por ambos os sócios em partes iguais, e redenominado

para 5000 euros, e alterado o artigo 3.º do pacto social, ficando
com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está
dividido em duas quotas de 2500 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 1000198079

BURACA � ACTIVIDADE HOTELEIRA, L.DA

Sede: Largo da Senhora-a-Branca, 41, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1166/
751219; identificação de pessoa colectiva n.º 500324867; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/020325.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pela inscri-
ção n.º 2, foi efectuado o registo de reforço do capital social de
400 000$ para 1 002 410$, sendo o aumento de 602 410$, em di-
nheiro, a redenominado para 5000 euros, e alterado o artigo 3.º do
pacto social, ficando com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em quatro quotas, sendo: três quotas iguais do valor
nominal de 1375 euros, pertencentes a cada um dos sócios Joaquim
Gonçalves de Oliveira, Maria Clarinda Gonçalves de Oliveira e Ma-
ria Irene Gonçalves de Oliveira, e uma do valor nominal de 875
euros, pertencente em comum aos mesmos sócios.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 1000198078

AUTOFIX � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: lugar de Vila Nova, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1854/
820528; identificação de pessoa colectiva n.º 501337067; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/020325.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo de reforço do capital social de 500 000$ para 1 002 410$,
sendo a subscrição de 502 410$, em dinheiro, a redenominação do
capital social para 5000 euros, e foi alterado o pacto social, quanto
ao artigo 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios António Dias da Silva e Maria José da
Conceição Ferreira Teixeira de Meneses da Silva.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000198077

ARCADA NOVA � COMUNICAÇÃO, MARKETING
E PUBLICIDADE, S. A.

Sede: Praceta do Magistério, 34, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6096/
981029; identificação de pessoa colectiva n.º 504265342; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 14/020315.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 30 000 000$ para 30 072 300$, sendo
a subscrição de 72 300$, por incorporação de reservas legais.

Capital: 150 000 euros.
Valor nominal de cada acção: 5 euros cada.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000198076

MARQUES & JOSÉ MARIA, L.DA

Sede: lugar de Morreira, Moreira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1208/
760708; identificação de pessoa colectiva n.º 500612544; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 20/020306.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo de reforço do capital social de 500 000$ para 1 002 410$,
sendo a subscrição de 502 410$, em dinheiro, pelos sócios na pro-
porção das suas quotas, sendo a sócia Daniela Sofia Pereira Gomes
Marques, casada com João Paulo Oliveira da Silva na comunhão de
adquiridos (bem próprio), a redenominação do capital social para
5000 euros, e foi alterado o pacto social, quanto ao artigo 3.º, o
qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em cinco quotas: uma de 3250 euros e outra de 250
euros, pertencentes ao sócio António Gomes Marques; uma de 500
euros, pertencente à sócia Ermelinda da Assunção Carvalho Pereira;
uma de 500 euros, pertencente à sócia Daniela Sofia Pereira Gomes
Marques, e outra de 500 euros, pertencente ao sócio Marco André
Pereira Gomes Marques.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000198075

CONSTRUÇÕES R. & F. OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua de José Maria Rodrigues, lote 33, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5656/
971113; identificação de pessoa colectiva n.º 504003615; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/030108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 5000 euros para 60 000 euros, por subscri-
ção de 55 000 euros, em dinheiro, e a alteração do contrato, quanto
ao n.º 1 do artigo 1.º, o artigo 3.º e os n.os 1 e 2 do artigo 4.º, os
quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções R. & F. Oliveira,
L.da, e tem a sua sede na Rua de José Maria Rodrigues, 46, freguesia
de Gualtar, concelho de Braga.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 60 000
euros, dividido em três quotas, sendo: uma do valor nominal de
31 200 euros, pertencente ao sócio Fernando Gastão Videiras de
Oliveira, e as outras duas iguais do valor nominal de 14 400 euros,
pertencentes uma a cada um dos restantes sócios Filipa Miguel Ri-
beiro de Oliveira e Rui Pedro Ribeiro de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios Filipa Miguel Ribeiro de Oliveira e Rui Pedro Ri-

beiro de Oliveira, que se mantêm como gerentes e, ainda, ao sócio
Fernando Gastão Videiras de Oliveira, que desde já fica nomeado
gerente.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos com a intervenção apenas do gerente Fernando Gastão Videiras
de Oliveira, ou com a intervenção conjunta dos outros dois geren-
tes.

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

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000587020

BARBOSA GOMES & SILVA, L.DA

Sede: lugar da Goja, Merelim (São Pedro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2009/
840227; identificação de pessoa colectiva n.º 501420991;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 5 e 6/030110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Luís da Silva, por renúncia, em 13
de Dezembro de 2002, e a designação de gerente de José Jorge No-
gueira da Costa, casado.

Data da deliberação: 13 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000275281

EUROFRANGOS � CHURRASCARIA, L.DA

Sede: Rua de Araújo Carandá, 10, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4874/
951220; identificação de pessoa colectiva n.º 503600997; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 10/030110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação de gerente de João Bento Ferreira.

Data da deliberação: 17 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000587240

SCANBRAGA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VIATURAS, L.DA

Sede: lugar Novo, lote 5, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5420/
970411; identificação de pessoa colectiva n.º 503868981; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 01/030113.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 9975,96 euros para 80 000 euros, por
subscrição de 70 024,04 euros, sendo: 19 012,02 euros, pelo sócio
João José Coutinho, e 7012,02 euros, pelo sócio Mário Manuel Co-
elho Gomes, que acresce às quotas, e 12 000 euros por cada, Mário
Ferreira Mendes, divorciado, e José da Costa Fernandes, casado com
Maria Fernanda da Silva Martins Fernandes na comunhão de adqui-
ridos, e 20 000 euros, por Avelino Almeida Machado da Silva Reis,
casado com Maria de Lurdes Martins Padrão da Silva Reis na comu-
nhão de adquiridos, e a alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do
artigo 1.º, o artigo 3.º e os n.os 1 e 2 do artigo 4.º, os quais passam
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SCANBRAGA � Comércio e
Reparação de Viaturas, L.da, e tem a sua sede no lugar Novo, lote 5,
freguesia de Palmeira, concelho de Braga.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 80 000 euros, per-
tencente ao sócio João José Coutinho; três de 12 000 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Mário Manuel Coelho Gomes, José
da Costa Fernandes e Mário Ferreira Mendes, e uma de 20 000 euros,
pertencente ao sócio Avelino Almeida Machado da Silva Reis.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a afecta a todos os sócios,
mantendo-se na mesma, os sócios João José Coutinho e Mário Ma-
nuel Coelho Gomes, e ficando desde já nomeados gerentes os sócios
Mário Ferreira Mendes, José da Costa Fernandes e Avelino Almeida
Machado da Silva Reis.

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

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

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000587232

INSTALEM � INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Machado Owen, 8, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4135/
940117, identificação de pessoa colectiva n.º 503121940; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 18/030116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição n.º 14,
foi efectuado o registo de alteração do contrato, por virtude da qual o
n.º 1 do artigo 4.º e os n.os 1, 2 e 3 do artigo 5.º do pacto social, fica-
ram com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5986 euros, dividido em seis quotas, sendo: duas iguais de 2095,10
euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Amândio Afonso
Gomes de Matos e Manuel Martins de Carvalho; uma de 897,90
euros, pertencente à sócia Impacto L C � Representações Eléctri-
cas, L.da, e três iguais de 299,30 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios Luís Miguel Amaro Lopes, João Paulo Miranda Alves e
Bernardete Maria Ferreira Antunes.

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade fica confiada a dois ou mais geren-
tes, até ao limite de cinco, remunerados ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Amândio Afonso
Gomes de Matos, Manuel Martins de Carvalho, Luís Miguel Amaro
Lopes, João Paulo Miranda Alves e Bernardete Maria Ferreira
Antunes, sendo-o os dois primeiros por direito especial de gerência.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
que envolvam responsabilidade, são necessárias as assinaturas con-
juntas de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura de um
dos gerentes Amândio Afonso Gomes de Matos ou Manuel Martins
de Carvalho. Todavia, os actos de mero expediente, basta a assina-
tura de qualquer um dos gerentes.

4 � (Mantém-se.)
5 � (Mantém-se.)

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

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2000587666 

COLÉGIO LUSO-INTERNACIONAL DE BRAGA, S. A.

Sede: Rua de Sá de Miranda, 216, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6655/
000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504668463; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 21/020328.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo de reforço do capital social de 10 000 000$ para 10 024 100$,
sendo a subscrição de 24 100$, em dinheiro, a redenominação do
capital social para 50 000 euros, e foi alterado do contrato, quanto
ao artigo 4.º, n.º 1, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado e subscrito em di-
nheiro, é de 50 000 euros, representado por 10 000 acções no valor
nominal de 5 euros cada.

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

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000274340

PESADOSPEÇAS � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS PESADOS, L.DA

Sede: lugar de Cadói, Tebosa, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3701/
920706; identificação de pessoa colectiva n.º 502819901; data da
apresentação: 021119.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000507328

NOVA OPINIÃO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de José Afonso, 88, Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6951/
000707; identificação de pessoa colectiva n.º 505054418; data da
apresentação: 021114.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000598064

MONOPONTO � IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE ACESSÓRIOS PARA MOTOS, L.DA

Sede: Rua de Costa Gomes, 61, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4225/
940415; identificação de pessoa colectiva n.º 503190438; data da
apresentação: 021105.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000506054

DAVID CALHEIROS GOMES, L.DA

Sede: Rua dos Chãos, 156, 1.º, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1395/
780412; identificação de pessoa colectiva n.º 500719144; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 9/021031.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social por subscrição de 450 120,21 euros em
dinheiro, e a alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual
passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 500 000 euros,
dividido em três quotas: uma de 370 000 euros, pertencente ao só-
cio David Calheiros Gomes; uma de 125 000 euros, pertencente à
sócia Maria de Fátima Sousa Vieira Calheiros Gomes, e uma de 5000
euros, pertencente à sócia Carla Cristina Calheiros Gomes.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000547800

TEVICOM � MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
DENTÁRIOS, L.DA

Sede: Rua da Cruz de Pedra, 96, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2166/
851023; identificação de pessoa colectiva n.º 501555471; data da
apresentação: 021104.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000506011

ALEXANDRE & RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua de Cima, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7868/
011023; identificação de pessoa colectiva n.º 505534591; data do
depósito: 021017.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto Rocha
da Encarnação. 2000370837

ALBERTO BARBOSA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de D. Diogo de Sousa, 68, 70, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3017/
891229; identificação de pessoa colectiva n.º 502262281; data do
depósito: 021016.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto Rocha
da Encarnação. 2001675836

HENRIQUE SILVA & FILHOS, L.DA

Sede: Largo da Senhora-a-Branca, 129, Braga (São José
de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1584/
800320; identificação de pessoa colectiva n.º 500975698; data da
apresentação: 021209.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000557899

SOCIPEIVE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Campo das Hortas, 60, sala 19, Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5471/
970527; identificação de pessoa colectiva n.º 503895709; data do
depósito: 020920.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 2001671792

ALVES & IRMÃO, L.DA

Sede: lugar do Outeiro, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 855/
680312; identificação de pessoa colectiva n.º 500018405; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 011210.

Certifico que, em relação à sociedade, foi efectuado o registo de
reforço de capital de 80 000 000$ para 80 192 802$, tendo, em
consequência, sido feita a redenominação do capital para 400 000
euros, e alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual fica com
o seguinte teor.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 400 000 euros,
dividido em seis quotas: Abel Alves, com duas quotas, uma de 200 000
euros e outra de 98 000 euros; Catarina Alexandra Alves, Ricardo
David Alves, Tiago Abel Alves Esteves e Alexandra Leonor Alves
Esteves, cada um com uma quota de 25 500 euros.

Foi feito o depósito do pacto social, na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000546943

EUROMINHO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Largo de Paulo Osório, 141, Braga (Cividade), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4782/
951010; identificação de pessoa colectiva n.º 503524506; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 31/030124.

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

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2002.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000587925

LOPES & PEIXOTO, L.DA

Sede: Rua do Caires, 244 a 248, rés-do-chão, Braga
(Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7421/
010419; identificação de pessoa colectiva n.º 505409658; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 37/030124.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração do contrato, quanto ao n.º 2 do artigo 3.º, o qual passou a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

2 � Só por deliberação unânime de todos os sócios poderão ser
exigíveis prestações suplementares de capital até ao montante glo-
bal igual ao sêxtuplo do valor nominal das respectivas quotas.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000587909

INORBRAGA � IMOBILIÁRIA DO NORTE, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 754, 4.º, esquerdo, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6318/
990504; identificação de pessoa colectiva n.º 504411209; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 8/030121.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a alteração do contrato, pelos sócios António Luís Vergara Vaz;
Vítor Manuel Esteves da Costa; Emília de Fátima de Oliveira Vieira,
casada com António Pedro Moreira da Silva Alves na comunhão de
adquiridos, e Firmino Garcia Oliveira Gonçalves, casado com Maria
Olinda Dionísio Gonçalves na comunhão geral, quanto aos artigos
3.º e 4.º, os quais ficam com o redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em quatro quotas iguais do valor nominal de 1250
euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
sócios Vítor Manuel Esteves da Cosa, António Luís Vergara Vaz e
Emília de Fátima de Oliveira Vieira, que desde já são nomeados ge-
rentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura de dois gerentes, sendo obrigatória a assina-
tura da gerente Emília de Fátima de Oliveira Vieira.

3 � Incluem-se nos poderes de gerência a compra, venda, alu-
guer, leasing de veículos automóveis.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000587860

ARTEMOBILE � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Urbanização do Carreiro, pavilhão 3, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7474/
010516; identificação de pessoa colectiva n.º 505467097; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 38/030124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 10 000 euros para 50 000 euros, por
subscrição de 40 000 euros, em dinheiro, e a alteração do contrato,
quanto ao artigo 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, divi-
dido em três quotas: uma de 45 000 euros, pertencente ao sócio João
Gaspar da Silva Fernandes, e duas iguais de 2500 euros, pertencentes

uma a cada um dos sócios João Pedro Rocha Pimenta Fernandes e
Ana Patrícia Rocha Pimenta Fernandes.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000587917

J. PAULO & ARMANDO � PINTURA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Sede: Avenida de João XXI, loja 459, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8205/
020116; identificação de pessoa colectiva n.º 505969645; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/030130.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, cujo extracto
é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000599257

JUPITRANS � TRANSPORTES, L.DA

Sede: lugar de Agrafonte, 23, Panóias, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7343/
010307; identificação de pessoa colectiva n.º 505356198; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 15/030129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação de gerente de Maria da Glória Martins Ferreira Pinheiro.

Data da deliberação: 28 de Janeiro de 2003.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000509320

BRASTATUS � MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Rua do Padre António Vieira, 89, Braga (São Vítor),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7308/
010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505097397; inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 7, 8 e 9/030131.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo de reforço do capital social de 5000 euros para 9000 euros,
sendo a subscrição de 4000 euros, em dinheiro, sendo: 400 euros,
pelo sócio Antonino Amaral dos Santos Bárria, que acresce à quota
de 5000 euros, resultante da unificação das quotas de 3500 euros e
1500 euros, e 3600 euros, por José Joaquim Araújo Gomes, divor-
ciado, que fica admitido como sócio, e foi alterado o pacto social,
quanto aos artigos 3.º e n.º 2 do 4.º, os quais ficam com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 9000
euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 5400 euros,
pertencente ao sócio António Amaral dos Santos Bárria, e outra de
3600 euros, pertencente ao sócio José Joaquim Araújo Gomes.

ARTIGO 4.º

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

Certifico ainda a designação de gerente de José Joaquim Araújo
Gomes.

Data da deliberação: 7 de Fevereiro de 2002.
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E a cessação de funções de gerente de José Joaquim Araújo Go-
mes, por renúncia, em 26 Outubro de 2002.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000599273

IGT � INVESTIMENTOS, GESTÃO E TURISMO, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 21, 4.º, esquerdo,
Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3622/
920421; identificação de pessoa colectiva n.º 502751819; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 10/030129.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000599559

S. C. � AUTOMÓVEIS E COMPONENTES, S. A.

Sede: lugar de Cabanas, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1683/
810121; identificação de pessoa colectiva n.º 501085408;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 14; números
e data das apresentações: 11 e 12/030128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pelo aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 13, foi efectuado o registo de designa-
ção de cessação de funções de administrador de João Manuel Oli-
veira Laranjeira Pulido de Almeida, em 27 de Dezembro de 2002,
por renúncia.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 14, foi efectuado o registo
de designação de administrador, por substituição, de Maria Adriana
Martins da Costa Barbosa, casada, residente no lugar da Pia, Gualtar,
Braga, para completar o mandato de 2000-2002.

Data da deliberação: 27 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000599745

TABIQUE � ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua de António Marinho, 23, 6.º, direito, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5452/
970514; identificação de pessoa colectiva n.º 503888460; data da
apresentação: 030127.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000599524

CASA DO EXTINTOR � A. M. ALMEIDA & FILHO, L.DA

Sede: Praça do Dr. Francisco Araújo Malheiro, 61, fracção B,
Braga (São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4693/
950707; identificação de pessoa colectiva n.º 503456519; data do
depósito: 020923.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto Rocha
da Encarnação. 2000498795

ARTUR NOGUEIRA & CERQUEIRA, L.DA

Sede: Rua da Devesa, 21, rés-do-chão, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7644/
010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505660032; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/030129.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000509339

DESIPRINT � ESTAMPARIA TÊXTIL, L.DA

(passou a DESIPRINT � IMPRESSÕES, L.DA)

Sede: Bouçós, Laje, Vila Verde, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8914/
030131; identificação de pessoa colectiva n.º 505177730; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/030129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração do contrato, quanto ao n.º 1 dos artigos 1.º e 2.º, os quais
ficam com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de DESIPRINT � Im-
pressões, L.da, e tem a sua sede no lugar das Cardosas, pavilhão A-2,
freguesia de Merelim (São Paio), concelho de Braga.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em actividades de impres-
são, nomeadamente de brindes publicitários. Comércio dos referidos
brindes. Estampagem manual de têxteis.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000599532

VALINOR � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Praceta de Araújo Carandá, 34, 1.º, sala 7, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4583/
950330; identificação de pessoa colectiva n.º 503404586;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 16; nú-
mero e data da apresentação: 12/020315.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pelo
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi efectuado o registo de mu-
dança da sede para a Rua de Luís António Correia, 34, Nogueiró.

Mais certifico que, pelo averbamento n.º 2 à mesma inscrição n.º 1,
foi efectuado o registo de cessação das funções de gerente de Joa-
quim de Lima Gomes, em 9 de Janeiro de 2003, por renúncia.

Certifico ainda que, pela inscrição n.º 16, foi efectuado o registo
de designação de Joaquim de Lima Gomes e Sílvia Cristina Cruz
Gomes como gerentes.

Data da deliberação: 15 de Janeiro de 2003.
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Foi feito o depósito do pacto social actualizado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000587372

SÓ FERREIRAS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Praça das Andorinhas, 19, Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5019/
960502; identificação de pessoa colectiva n.º 503656941; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 20/030117.

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

Data da aprovação das contas: 12 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000587771

SERVIATELI � MANUTENÇÃO AUTO, L.DA

Sede: Rua de Santa Justa, 34, rés-do-chão, Braga (São José
de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7394/
010402; identificação de pessoa colectiva n.º 505172577;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3 e 4; nú-
meros e data das apresentações: 8, 9 e 10/030120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Joaquim Lopes de Oliveira, por
renúncia, em 5 de Dezembro de 2002, a designação de gerente de
Paulo Jorge da Cruz Silva.

Data da deliberação: 5 de Dezembro de 2002.
E a alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, o qual

passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SERVIATELI � Manutenção
Auto, L.da, e tem a sua sede na Rua de Manuel Ferreira de Araújo,
17, rés-do-chão, freguesia de Lomar, concelho de Braga.

2 � ...............................................................................................

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000587836

SERAFIM DA SILVA JERÓNIMO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Andrade Corvo, 72 a 78, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1125/
750120; identificação de pessoa colectiva n.º 500245096; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 1/030120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em que são
sócios Henrique Martins da Silva Jerónimo, Serafim Martins da Silva
Jerónimo, Arlindo Martins da Silva Jerónimo, casado com Maria
Carminda Teixeira dos Santos Jerónimo na separação, Carlos Ma-
nuel da Costa Jerónimo, Rui José Setas e Luís Filipe Junqueira
Jerónimo (bem próprio), foi registado o reforço do capital social,
de 6300 euros para 9450 euros, por subscrição de 3150 euros, em
dinheiro, sendo: 1050 euros, por cada um dos sócios Carlos Manuel
da Costa Jerónimo, Rui José Setas e Luís Filipe Junqueira Jerónimo
(bem próprio), que acresce às quotas, e a alteração do contrato, quanto
ao artigo 3.º e o n.º 2 do artigo 5.º, eliminado o artigo 6.º e
renumerado os artigos 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.º, os quais ficam a
ser respectivamente, o 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º e 11.º

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens constantes da escrita, é de 9450 euros, dividido em seis
quotas iguais de 1575 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

2 � Para a sociedade ficar vinculada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes; nos actos de mero expe-
diente, basta a assinatura de um deles.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000587798

PREVICENTRO � HIGIENE E SEGURANÇA
NO TRABALHO, L.DA

(passou a PREVICENTRO � HIGIENE E SEGURANÇA
NO TRABALHO, S. A.)

Sede: Travessa do Conselheiro Lobato, 128, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5943/
980615; identificação de pessoa colectiva n.º 504200313; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 3/030120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital social de 5000 euros para 50 000
euros, sendo a subscrição de 45 000 euros, em dinheiro, e a trans-
formação da sociedade, cujo pacto passa a ter a redacção seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de PREVICENTRO � Higie-
ne e Segurança no Trabalho, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços no âmbito
da higiene, segurança e saúde no trabalho.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir, livremente, participações sociais em
outras empresas de responsabilidade limitada, com objecto idêntico
ou diferente, bem como em sociedades reguladas por legislação es-
pecial e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade durará por tempo indeterminado, e tem a sua
sede na Travessa do Conselheiro Lobato, 128, da cidade de Braga.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração ou do
administrador único, poderá a sociedade transferir a sua sede para
qualquer outro local no concelho de Braga ou limítrofes, bem como
criar sucursais, filiais, agências, ou qualquer forma de representação
permanente, em território nacional ou estrangeiro.

CAPÍTULO II

Capital, 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 e está integralmente
subscrito e realizado.

2 � O conselho de administração ou o administrador único, com
parecer favorável do órgão de fiscalização, poderá aumentar o capi-
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tal social, por uma ou mais vezes, até ao montante de 1 000 000 de
euros, por entradas em numerário, fixando livremente as condições
de subscrição e realização.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, livremente con-
vertíveis.

2 � Poderá haver títulos de 1, 5, 10, 50 e 100 acções.
3 � As acções podem revestir a forma escritural.
4 � Os títulos, definitivos ou provisórios, serão subscrito por um

administrador.
ARTIGO 7.º

A transmissão de acções é inteiramente livre.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir e alienar ac-
ções próprias.

2 � O conselho de administração ou o administrador único, ou-
vido o órgão de fiscalização, poderá deliberar nos termos da lei, a
emissão de obrigações.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

A sociedade tem por órgãos a assembleia geral, o conselho de
administração ou o administrador único e o fiscal único.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
detenham, pelo menos, 20 acções registadas em seu nome.

2 � A cada 20 acções corresponde um voto, não havendo limi-
tação ao número de votos que cada accionista pode dispor.

3 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representadas, le-
gal ou voluntariamente, respectivamente, consoante os casos.

4 � Os obrigacionistas não poderão assistir às assembleias gerais,
podendo ser representados por mandatário comum.

ARTIGO 11.º

A mesa de assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, que poderão não ser accionistas, eleitos quadrienalmente
pela assembleia geral, sendo permitida a reeleição.

CAPÍTULO V

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade incumbe a um administrador
único ou a um conselho de administração, composto por um nú-
mero ímpar de membros, entre três e cinco, eleitos assembleia geral
para os mandatos quadrienais.

2 � Enquanto o capital social não for superior a 200 000 euros
poderá a administração ser exercida por um administrador único.

3 � O administrador único ou os membros do conselho de admi-
nistração poderão não ser accionistas.

4 � O administrador único ou o conselho de administração pode-
rão nomear procuradores para a sociedade, nos termos gerais de di-
reito.

ARTIGO 13.º

Ao administrador único ou ao conselho de administração com-
pete representar e gerir a sociedade nos mais amplos termos em di-
reito permitidos, praticando, nomeadamente, todos os actos neces-
sários à prossecução dos interesses referidos no artigo 3.º e no n.º 1
do artigo 8.º

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador único
ou, havendo conselho de administração, pela assinatura de dois ad-
ministradores, podendo um deles ser substituído por procurador

mandatado especialmente para o efeito pelo conselho de adminis-
tração, nos termos do n.º 4 do artigo 12.º

2 � Para os actos de mero expediente, a sociedade obriga-se pela
assinatura de um administrador ou procurador.

CAPÍTULO VI

Fiscalização

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, eleitos quadrienalmente.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 16.º

Os lucros sociais, subtraída a parte destinada a constituir as reser-
vas legais, terão o destino que lhes for dado por deliberação da as-
sembleia geral, sem qualquer limitação que não seja decorrente de
imperativo legal.

ARTIGO 17.º

Em todos os casos de dissolução da sociedade, serão liquidatários
os administradores em exercício, contra os quais não esteja em cur-
so ou não tenha sido deliberada acção de responsabilidade.

ARTIGO 18.º

Ficam desde já designados, com dispensa de caução, para o
quadriénio de 2003-2006, os seguintes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � António Jorge Giesteira
Castro Gonçalves; secretário � Manuela da Silva Hora Marques
Teixeira.

Administrador único � Fernando Jorge Giesteira Castro Gonçal-
ves.

Fiscal único � Amílcar Teixeira Silva, casado, revisor oficial de
contas n.º 957, residente na Rua do Professor Rui Luís Gomes, 53,
4510-644 Fânzeres; suplente � Alfredo António Paulino, casado,
revisor oficial de contas n.º 702, residente na Travessa de Maria Costa
Bastos, 154, 4430 Oliveira do Douro.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000587801

DIFUSÃO MOTO � IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua dos Barbosas, 81, bloco C-1, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3479/
911105; identificação de pessoa colectiva n.º 502644877; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 30/030124.

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

Data da aprovação das contas: 8 de Janeiro de 2003.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000509223

RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 594, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 711/
610907; identificação de pessoa colectiva n.º 500234370;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 14 e 15/030123.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Joaquim de Barros Rodrigues, por
óbito, em 17 de Novembro de 2002, e a designação de gerentes de
Maria do Carmo Ramoa, viúva, residente na Avenida da Liberda-
de 430, 9.º, esquerdo, Braga; Cândida Gomes de Barros Rodrigues,
residente no Largo da Senhora-a-Branca, 123, Braga; David Gomes
de Barros Rodrigues, residente na Avenida do Marechal Gomes da Costa,
1394, Porto; António Fernando de Barros Rodrigues, residente em
Vila Nova, Nogueira, Braga, António Jorge Gomes de Barros
Rodrigues, residente em Vila Nova, Nogueira, Braga, e Carlos Ma-
nuel Gomes de Barros Rodrigues, residente na Rua de Mouzinho de
Albuquerque, 41, 3.º, esquerdo, Póvoa de Varzim.

Data da deliberação: 20 de Novembro de 2002.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000587968

MRH � MULTISERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO
E HABITAÇÃO, L.DA

Sede: Praça da República, 7, 1.º, esquerdo, trás, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6506/
991019; identificação de pessoa colectiva n.º 504305751; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/030124.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a alteração do contrato, quanto aos n.os 2 e 3 do artigo 4.º, que
ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

2 � A administração e representação da sociedade, cabem ao sócio
Arnaldo Ferreira Batista de Meireles, que se mantém na gerência.

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

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000509258

AUTO-RODOVIA � PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

(passou a AUTO-RODOVIA � PEÇAS E ACESSÓRIOS
AUTO, S. A.)

Sede: Rua de André Soares, 206 e 208, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1176/
760305; identificação de pessoa colectiva n.º 500576114; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 21/030128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo de reforço do capital social de 149 639,37 euros para
650 000 euros, sendo a subscrição de 500 360,63 euros, em dinheiro,
sendo: 185 180,32 euros, pelo sócio Duarte Augusto Ferreira de Brito;
40 590,16 euros, pela sócia Maria Helena de Jesus Cardoso de Brito;
242 090,15 euros, pela sócia Cláudia Marina Cardoso de Brito, ca-
sada com Pedro Emanuel de Araújo de Araújo Peixoto dos Santos
na separação de bens, que acresce às quotas; 26 000 euros, por Maria
Filomena Cardoso de Brito, divorciada, e 3250 euros, por cada, André
Filipe de Brito Coronha, menor, e Bruno Duarte de Brito Coronha,
solteiro, maior, admitidos como sócios, e a transformação e desig-
nação dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004, cujo pacto
fica que com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

A sociedade adopta a firma Auto-Rodovia � Peças e Acessórios
Auto, S. A., e tem a sua sede na Rua de André Soares, 206 e 208,
freguesia de São Lázaro, concelho de Braga, e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto social o comércio a retalho e im-
portação de peças e acessórios para automóveis.

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 650 000 euros, representado por 65 000 acções com o
valor nominal de 10 euros cada uma.

2 � Poderão ser emitidos títulos representativos de 1, 5, 10, 50,
100, 500 e 1000 acções.

3 � As acções podem ser emitidas ao portador ou nominativas,
reciprocamente conversíveis, em qualquer momento, a pedido e
expensas do titular.

4 � Tanto os títulos, provisórios como os definitivos, podem ser
assinados por um administrador e com a chancela de outro.

ARTIGO 4.º

Obrigações

1 � A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos das dispo-
sições legais, mediante deliberação tomada pelos accionistas.

2 � Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias até
ao limite do capital social, sendo estas efectuadas a título, gratuito
ou oneroso, conforme deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Acções e obrigações próprias

Pode a sociedade adquirir acções e obrigações próprias, nas con-
dições e limites fixados por lei.

ARTIGO 6.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão das acções nominativas a terceiros não accio-
nistas depende do prévio consentimento da sociedade através de
deliberação do conselho de administração, obrigando-se este, no caso
de recusa, a fazer adquirir as acções por outras pessoas nas mesmas
condições de preço por outras pessoas e forma de pagamento para
que foi solicitado o consentimento, sem prejuízo do exercício de
direito de preferência consagrado na lei e nos estatutos.

2 � A sociedade deverá pronunciar-se no prazo máximo de 60
dias após o recebimento da comunicação referida no n.º 4 deste ar-
tigo, sob pena de se considerar dado o consentimento referido no
número anterior.

3 � A deliberação de recusa deverá indicar sempre o motivo desta.
4 � Sob pena de ineficácia da transmissão perante a sociedade o

alienante deverá comunicar por escrito ao conselho de administra-
ção o projecto daquela, indicando o objecto da alienação, a identifi-
cação do proposto adquirente e, sendo onerosa a transmissão, o preço
e condições de pagamento.

5 � Os accionistas terão direito de preferência na transmissão
referida, seja ela onerosa ou a título gratuito, devendo o conselho de
administração, para efeito de referido exercício, avisar os accionis-
tas, por meio de carta registada com aviso de recepção, no prazo
máximo de 15 dias após a recepção do comunicado referido no nú-
mero anterior.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é composta pelos accionistas que sejam
titulares de, pelo menos, uma acção, correspondendo um voto a cada
acção.

2 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, accionistas ou não, eleitos trienalmente pela as-
sembleia, podendo ser reeleitos.

3 � A assembleia reúne, ordinariamente, uma vez por ano, no
1.º trimestre de cada ano e, extraordinariamente, sempre que o con-
selho da administração a convoque.

4 � As assembleias gerais são convocadas pelo conselho de ad-
ministração e terão lugar na localidade da situação da sede social.

5 � Um accionista pode fazer-se representar na assembleia geral
por outro accionista, ou por um membro do conselho de adminis-
tração, podendo os poderes de representação conferir-se por carta
com assinatura do representado dirigido ao presidente da mesa.
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ARTIGO 8.º

Conselho de administração

1 � O conselho de administração é composto por três ou cinco
membros eleitos por deliberação da assembleia geral por um período
de três anos, podendo ser reeleitos.

2 � O conselho de administração designará entre si o presidente
e os vogais.

3 � Os administradores eleitos são dispensados de caução, a me-
nos que a deliberação de eleição determine diversamente.

4 � O conselho de administração pode designar mandatários para
actos certos ou certas categorias de actos.

ARTIGO 9.º

Atribuições e competência do conselho de administração

Compete ao conselho de administração, designadamente:
a) Representar a sociedade em juízo e fora dele com os mais

amplos poderes;
b) Praticar actos de gestão necessários à prossecução do objecto

social;
c) Contratar e despedir trabalhadores, determinando as respecti-

vas funções e categorias, salários, prémios e sanções;
d) Comprar, vender ou permutar quaisquer bens, móveis ou imó-

veis e participações sociais, incluindo veículos automóveis, bem como
celebrar contratos-promessas de tais actos;

e) Adquirir, alienar ou, por qualquer outra forma, onerar quaisquer
bens ou direitos, móveis ou imóveis, sujeitos ou não a registo;

f) Comparecer perante juízes ou tribunais de qualquer jurisdição
ou natureza, bem como perante quaisquer autoridades, centros e or-
ganismos da administração ou autárquica, em qualquer assunto, exer-
cendo todo o tipo de direitos, acções ou excepções, podendo con-
fessar, desistir ou transigir em quaisquer pendências e conferir ou
outorgar procurações com os poderes que entendam oportunos a
advogados ou solicitadores;

g) Exercer quaisquer outras atribuições conferidas por lei, pelos
estatutos ou por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Vinculação da sociedade

1 � Para vincular a sociedade em quaisquer actos ou contratos,
bastará a assinatura do presidente do conselho de administração.

2 � A sociedade vincula-se, igualmente, pelas assinaturas conjuntas
de dois dos restantes membros do conselho de administração.

3 � Para actos de mero expediente será suficiente a assinatura
de qualquer um dos membros do conselho de administração.

4 � A sociedade vincula-se ainda pela assinatura de um mandatá-
rio, dentro dos limites dos poderes que lhe tenham sido conferidos,
para actos certos e determinados.

ARTIGO 11.º

Órgão de fiscalização

O órgão de fiscalização é composto por um membro efectivo e
um suplente, eleitos por três anos em assembleia geral, sempre
reelegíeis.

ARTIGO 12.º

Apreciação anual da situação da sociedade

1 � O exercício social corresponde ao ano civil e em cada ano
será dado o balanço em 31 de Dezembro, o qual, com os demais
documentos de prestação de contas previstos na lei, nomeadamente
o relatório de gestão, devem ser submetidos à assembleia geral du-
rante os primeiros três meses do ano civil subsequente.

2 � O relatório do conselho de administração deve obedecer aos
requisitos exigidos no artigo 66.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, devendo conter, além do mais, a proposta de aplicação dos
resultados devidamente fundamentada.

3 � Os lucros apurados anualmente terão a seguinte aplicação:
a) Cobertura de prejuízos de exercícios anteriores;
b) Percentagem que a lei determine para constituição ou reinte-

gração de reserva legal;
c) O remanescente para dividendos aos accionistas, salvo se a

assembleia geral, por simples maioria, deliberar afectá-lo, total ou
parcialmente, à constituição ou reforço de quaisquer reservas, ou
destiná-lo a outras aplicações específicas do interesse da sociedade.

Mesa da assembleia geral: presidente � Maria Helena de Jesus
Cardoso de Brito; secretário � Bruno Duarte de Brito Coronha.

Conselho de administração: Duarte Augusto Ferreira de Brito,
Cláudia Marina Cardoso de Brito e Maria Filomena Cardoso de Brito.

Fiscal único: efectivo � Joaquim Guimarães e Manuela Malheiro,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, registada sob o n.º 148,
representada pela Dr.ª Maria Manuela Alves Malheiro, revisora ofi-
cial de contas n.º 916, com domicílio na Avenida de 31 de Janeiro, 31,
rés-do-chão, 4715-052 Braga; suplente � Dr. Joaquim Fernando da
Cunha Guimarães, revisor oficial de contas n.º 790, com domicílio
na Rua do Comendador Santos da Cunha, 359, 4701-908 Braga.

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

Está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000599729

SUPER TALHO REDENTOR, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 11, rés-do-chão,
Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5491/
970613; identificação de pessoa colectiva n.º 503895342; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/030121.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital de 52 373,79 euros para 99 759,57
euros, e alterados os artigos 3.º, 4.º, 6.º e 7.º e aditados os artigos 8.º
e 9.º do pacto social, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 99 759,57 euros
e está dividido em três quotas do valor nominal de 33 253,19 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, compete a todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme for fixado em assembleia geral.

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

3 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e do-
cumentos estranhos aos negócios sociais, designadamente em letras
de favor, fianças, abonações, avales e responsabilidades similares, fi-
cando o infractor pessoalmente responsável pelos actos que assim
praticar e respondendo perante a sociedade pelos prejuízos que lhe
causar.

4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência os actos de compra,
venda e aluguer de bens móveis e imóveis.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios. Na cessão a estra-
nhos é reservado à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo, o direito de preferência.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos deverá
comunicar a sua pretensão à sociedade através de carta registada,
com aviso de recepção, indicando o nome do adquirente, preço ofe-
recido e condições de pagamento.

3 � Se a sociedade deliberar não adquirir essa quota deverão os
outros sócios, na mesma assembleia, declarar se pretendem ou não
usar do direito de preferência.

4 � Se nem a sociedade nem os outros sócios pretenderem usar
do direito de preferência ou se nada for comunicado ao sócio que
pretender ceder a sua quota no prazo de 30 dias a contar da data da
expedição da carta, poderá a quota ser cedida nos termos da comu-
nicação.

ARTIGO 7.º

1 � Por falecimento de qualquer dos sócios, a respectiva quota
não se transmitirá aos seus sucessores, devendo a sociedade amortizá-
-la, adquiri-la ou fazê-la adquirir pelos sócios sobrevivos no prazo de
90 dias a contar da data do falecimento.

2 � A contrapartida da amortização ou aquisição traduzir-se-á na
importância correspondente ao valor nominal da quota e o seu paga-
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mento será efectuado, sem juros, em seis prestações mensais, iguais
e sucessivas, vencendo-se a primeira 30 dias após a deliberação de
amortização ou aquisição.

ARTIGO 8.º

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

a) Insolvência, falência, interdição ou inabilitação do sócio titu-
lar;

b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial;
d) Se o sócio, por si ou interposta pessoa, exercer qualquer acti-

vidade concorrente com a sociedade;
e) Se por divórcio ou separação judicial de pessoas e bens ou só de

bens, na partilha a quota não ficar a pertencer por inteiro ao sócio;
f) Por falecimento de qualquer sócio.
2 � A amortização será realizada pelo valor nominal da quota, a

qual será paga em seis prestações mensais, iguais e sucessivas, salvo
se a lei impuser valor e forma de pagamento diferentes.

3 � Considera-se realizada a amortização com o depósito efec-
tuado na Caixa Geral de Depósitos à ordem de quem de direito, da
primeira prestação correspondente ao valor da quota.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outros prazos
ou formalidades, serão convocadas por cartas registadas com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 20
dias, indicando sempre o assunto a tratar.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2000509185

CAMILO PINTO, S. A.

Sede: lugar de Covas de Baixo, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1548/
791213; identificação de pessoa colectiva n.º 500904529; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 8/030128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço de capital de 748 500 euros para 998 000 euros,
sendo o aumento de 249 500 euros, mediante a emissão de 50 000
novas acções do valor nominal de 4,99 euros cada uma, e alterado
o n.º 1 do artigo 5.º do pacto social, o qual passou a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 998 000 euros,
representado por 200 000 acções de valor nominal de 4,99 euros
cada uma.

O pacto social, na sua redacção actualizada, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2000599753

RECALVIMPORT � COMÉRCIO ACESSÓRIOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de José Estêvão, 22, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5249/
961127; identificação de pessoa colectiva n.º 503773351; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 10/030204.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 15 de Novembro de 2002.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000599621

S. C. � AUTOMÓVEIS E COMPONENTES, S. A.

Sede: lugar de Cabanas, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1683;
identificação de pessoa colectiva n.º 501085408; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 13; números e datas das
apresentações: 9/021219 e 9/030128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pelo aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 12, foi efectuado o registo de cessação
de funções de administrador de Maria Manuela Peixoto Correia, em
26 de Agosto de 2002, por renúncia.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 13, foi efectuado o registo
de designação de administrador, por substituição, de João Manuel
Oliveira Laranjeira Pulido de Almeida, casado, residente na Rua de
Francisco Machado Owen, 154, 3.º, esquerdo, Braga, para comple-
tar o mandato de 2000-2002.

Data da deliberação: 26 de Agosto de 2002.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2000557880

BIG TACADA � CAFÉ, L.DA

Sede: Praceta do Padre Ricardo da Rocha, 21, Lamaçães,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7311/
010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505321700;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 3 e 4/030124.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pelo aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 3, foi efectuado o registo de cessação
das funções de gerente de José de Miranda Rodrigues, por renúncia,
em 30 de Dezembro de 2002.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 6, foi efectuado o registo de
alteração do contrato, quanto ao artigo 4.º do pacto social, o qual
passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, pertence a ambos os sócios António Rodrigues
Gonçalves e Maria de Lurdes Calçada Jacob Gonçalves, que desde já
são nomeados gerentes, com dispensa de caução e remunerada ou
não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária e suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

3 � Incluem-se nos poderes da gerência a compra e venda, alu-
guer e leasing de veículos automóveis.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2000509290

IVERCALOR � CANALIZAÇÕES E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Jorge Costa, 130, Lamaçães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7115/
001019; identificação de pessoa colectiva n.º 505174200;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/030129.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a mudança de sede para a Rua do Cónego Rafael Álvares da
Costa, 130, Lamaçães, Braga.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000599540
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COR E BRILHO � ESTAMPARIA, L.DA

Sede: lugar do Monte, Ruílhe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3494/
911129; identificação de pessoa colectiva n.º 502749571; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/021217.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 29 de Novembro de 2002.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000381944

BAFIL � MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Praceta de Diamantino Martins, 7, Braga (Maximinos),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2590/
880212; identificação de pessoa colectiva n.º 501935711; inscri-
ção n.º 11; data da apresentação: 021202.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de reforço de capital de 5985,52 euros para 12 500
euros, sendo o aumento de 6514,42 euros, em dinheiro, subscrito
pelos sócios, a redenominação e alteração do contrato, quanto ao
n.º 1 dos artigos 1.º e 5.º e o artigo 3.º, os quais passaram a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BAFIL � Material Eléctrico, L.da,
e tem a sua sede na Praceta do Padre Diamantino Martins, 13, fre-
guesia de Braga (Maximinos), desta cidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 12 500 euros, divi-
dido em duas quotas: uma de 10 000 euros, pertencente à sócia Maria
do Sameiro Machado Barbosa Dias, e uma de 2500 euros, perten-
cente ao sócio Adriano Gomes Dias.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, ficam a afec-
tas a ambos os sócios, mantendo-se na gerência a sócia Maria do
Sameiro Machado Barbosa Dias e ficando desde já nomeado gerente
o sócio Adriano Gomes Dias, sendo suficiente a intervenção de um
só gerente para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2000380379

BRAGALUX � MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Rua de Torrados, 30, Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1637/
800805; identificação de pessoa colectiva n.º 501708215; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 2/021223.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 112 229,52 euros para 525 000 euros,
por subscrição de 412 770,48 euros, sendo: 30 553,26 euros, me-
diante incorporação de resultados transitados, 360 043,45 euros, me-
diante incorporação de reservas livres e 22 173,77 euros, mediante
incorporação de reservas legais, e alteração do contrato, quanto ao
artigo 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 525 000 euros,
dividido em três quotas iguais de 175 000 euros cada, pertencentes,

respectivamente, a cada um dos sócios José Domingues, Armando
Rodrigues e Maria Manuela Andrade da Silva Delgado Lameiras.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000275583

CELORICO DE BASTO

CONSTRUÇÕES J. M. & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 462; inscrições n.os 2 a 4; números e data das apresentações:
1 e 2/170203.

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

Apresentação n.º 1/030217.
Aquisição da quota de 25 000 euros a favor de Sérgio Alexandre

Carvalho Teixeira da Mota, por cessão de António Fernando Car-
valho da Mota

Of. averbamento n.º 1, apresentação n.º 1/030217.
Cessação de funções de gerente de António Fernando Carvalho da

Mota, em 12 de Fevereiro de 2003, por renúncia.
Apresentação n.º 1/030217.
Autorização dada por António Fernando Carvalho da Mota, em

12 de Fevereiro de 2002, para o seu apelido «Mota», continue a
figurar na firma social.

Apresentação n.º 2/030217.
Alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Forma de obrigar: assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Julieta Borges Gon-
çalves Teixeira da Mota. 2001364601

BRAGANÇA

BRAGANÇA

NORDESTELAR � HABITAÇÕES DO NORDESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 547/
900516; identificação de pessoa colectiva n.º 502352736; inscri-
ções n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 3 e 4/030219.

Certifico que a sociedade acima referenciada, procedeu à altera-
ção parcial do seu pacto social, nos termos seguintes:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 4987,98 euros,
dividido em cinco quotas: uma no valor nominal de 1745,79 euros,
pertencente ao sócio Carlos Alberto Miranda Monteiro; outra no
valor nominal de 249,40 euros, pertencente ao sócio Nuno Amílcar
Cristóvão; outra no valor nominal de 1246,99 euros, pertencente
ao sócio José Azevedo Ribeiro; outra no valor nominal de 748,20
euros, pertencente ao sócio Marcelino Gomes Gonçalves, e outra
no valor nominal de 997,60 euros, pertencente ao sócio José Luís
Gomes Pinheiro.

Mais certifico que a sociedade se encontra dissolvida e encerrada
a sua liquidação, tendo sido aprovadas as contas em 19 de Dezembro
de 2002.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2001429932
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CAIXILHARIAS EM PVC SENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1532/
030217; identificação de pessoa colectiva n.º P 506453685; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/030217.

Certifico que entre Ana Sofia Fernandes Ildefonso, solteira, maior,
e José Rodrigues Sena, divorciado, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Caixilharias em PVC Sena, L.da,
e tem a sua sede na Zona Industrial das Cantarias, lote 177, fregue-
sia de Samil, concelho de Bragança.

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

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

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e inte-
grar agrupamentos complementares de empresas, constituir associa-
ções em participação e consórcios.

2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de portas, janelas, cai-
xilharias, portões e de elementos de construção similares em metal
e PVC.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 15 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor de 7500
euros cada uma delas pertencente a cada um dos sócios Ana Sofia
Fernandes Ildefonso e José Rodrigues Sena.

4.º

1 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

2 � Poderão, igualmente, ser exigidas aos sócios prestações su-
plementares de capital até ao dobro do capital social.

5.º

1 � A administração da sociedade, dispensada de caução, remu-
nerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, per-
tence a dois gerentes, sócios ou não, ficando desde já nomeados
gerentes os sócios Ana Sofia Fernandes Ildefonso e José Rodrigues
Sena.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta dos dois
gerentes.

3 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores, para a prática de determinados actos.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, estra-
nhos ao objecto social.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios,
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de prefe-
rência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a ter-
ceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por es-
crito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário,
o preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o
consentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o
direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, nos casos seguin-
tes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
c) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no

artigo 6.º;

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

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

2 � A contrapartida da amortização será a resultante do valor
nominal da quota amortizada.

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2001429886

VIMIOSO

CASA DE CAÇARELHOS � AGRO-TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 57/
980720; identificação de pessoa colectiva n.º 504196049; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/980720.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o capital de
14 963,94 euros para 125 000 euros, e alterou o artigo 3.º do con-
trato social, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 125 000
euros, dividido em três quotas: uma no valor nominal de 25 000 euros,
pertencendo ao sócio José Eduardo Antunes Pimentel; outra no valor
nominal de 50 000 euros, pertencente à sócia Sofia da Silva Pimentel,
e outra do valor nominal de 50 000 euros, pertencente à sócia Inês
da Silva Pimentel.

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria da Alegria da Igreja
Firmino Lopes. 2001880200

CASTELO BRANCO

IDANHA-A-NOVA

A TRADIÇÃO � RESTAURANTE TÍPICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 216/970617; identificação de pessoa colectiva n.º 503920452;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/030211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi dissolvida
e encerrada a sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 31
de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 2001502745

FRONTEIRACAR � COMERCIALIZAÇÃO
E REPARAÇÃO DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 190/950214; identificação de pessoa colectiva n.º 503411124;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/030128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a dissolução e o encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 2001502699
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COIMBRA

CONDEIXA-A-NOVA

FILIPE & EZEQUIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 303/981120; identificação de pessoa colectiva n.º 504276875.

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

Conferida, está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, César Nuno de
Oliveira Pereira de Moura. 2001342314

OLIVEIRA DO HOSPITAL

CLÍNICA AZUL � CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 670/970605; identificação de pessoa colectiva
n.º 503891649.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003332480

SENHORA DO COLCURINHO � INDÚSTRIA
DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 675/971023; identificação de pessoa colectiva
n.º 503987913.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003332448

GECIVELT � GABINETE DE ENGENHARIA CIVIL,
ELECTROTÉCNICA E TOPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 356/870326; identificação de pessoa colectiva
n.º 501799265.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003332740

AZEVEDO & FILHO � FABRICO E COMÉRCIO
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 608/960122; identificação de pessoa colectiva
n.º 503561363.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003332499

GATINHA � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 544/931125; identificação de pessoa colectiva
n.º 503116211.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003332502

CONSTRUÇÕES GOUVEIA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 357/870415; identificação de pessoa colectiva
n.º 501812083.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré da
Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003395695

LOPES & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 540/890614; identificação de pessoa colectiva
n.º 501119205.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003332103

PENACOVA

ALEX & MAURÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 333/
000711; identificação de pessoa colectiva n.º 504920731; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/030220.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a inscrição supra-identificada, é do se-
guinte teor:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 2001751222

ÉVORA

BORBA

CARVÃO & BRINQUETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 262/
000703; identificação de pessoa colectiva n.º 505028476; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/030207.

Certifico que a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e feito o
encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 30
de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Carona Con-
ceição Baltazar. 2001362803
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BRINBOR � SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PUBLICIDADE E BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 151/
930513; identificação de pessoa colectiva n.º 502979208;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: of. 3 e 4/030131.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessaram as
funções de gerentes Ângelo João Guarda Verdades de Sá e Marcelina
de Jesus Gazimba Godinho Rosado Mendanha, por renúncia de 30 de
Janeiro de 2003, e alterou os artigos 3.º e 4.º do respectivo pacto,
ficando os mesmos com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e divide-se em três quotas: uma de 500 euros do sócio Manuel
Augusto Rosado Mendanha, e duas, uma de 2500 euros e outra de
2000 euros da sociedade BRINBOR � Sociedade de Produção e
Comercialização de Publicidade e Brindes Publicitários, L.da

4.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, pertence ao gerente ou gerentes, nomeados
em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Manuel
Augusto Rosado Mendanha.

O pacto social, na sua redacção actualizada, está depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Carona Con-
ceição Baltazar. 2001362790

ÉVORA

KEYFRAME � AUDIOVISUAIS CRIAÇÃO E ANIMAÇÃO
2D E 3D, L.DA

Sede: Rua do Dr. Fernando José Soares Pinheiro, 17,
rés-do-chão, esquerdo, Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 5237,37 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2452/
20000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504899686;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: of. 14 e 16/20030218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções de gerência de Francisco José da Gama Freixo
Silva Ribeiro, por renúncia de 12 de Fevereiro de 2003, e a designa-
ção das funções de gerência de Carlos Manuel Tavares da Costa, por
deliberação de 12 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000071180

GAMA & CATITA � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Sede: Rua do Conde de Monsaraz, 63, Senhora da Saúde,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2991/
20030218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20030218.

Certifico que entre Francisco José da Gama Freixo Silva Ribeiro,
casado com Manuela da Conceição Chaleta Marques Ribeiro na co-
munhão de adquiridos, residente na Rua do Conde de Monsaraz, 63,
Évora, e Luís Filipe Catita Rego, casado com Cristina Isabel Manei-
ras Carvalho na comunhão de adquiridos, residente na Rua de Catarina

Eufémia, 2, 2.º, esquerdo, Évora, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Gama & Catita � Produções
Audiovisuais, L.da, e tem a sua sede nesta cidade, na Rua do Conde de
Monsaraz, 63, freguesia da Senhora da Saúde.

§ único. Independentemente de deliberação social, pode a gerên-
cia criar sucursais, agências ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro, bem como deslocar a sua sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e edição audiovisual e
multimédia de conteúdos recreativos, educativos, promocionais,
formativos e informativos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas no igual valor nominal
de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre os sócios, care-
cendo sempre do consentimento da sociedade em todos os outros
casos.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser-lhes exigidas pres-
tações suplementares até ao montante do capital social e na pro-
porção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

A gerência e administração da sociedade, bem como a sua repre-
sentação, ficam a cargo dos dois sócios, desde já nomeados gerentes,
com ou sem remuneração, conforme for decidido em assembleia
geral.

§ único. Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000071171

SEMTERRA, CONSULTORIA E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de José Maria Correia, 24, Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2990/
20030218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20030218.

Certifico que entre Carlos Faustino Roque do Vale e Maria Clara
Cecílio Gomes dos Santos Roque do Vale, casados na comunhão de
adquiridos, residentes na Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, 153,
Évora, e Joana Inês Gomes dos Santos Roque do Vale Carvalhal,
casada com Pedro Manuel Corte Real Galhar Carvalhal na separa-
ção de bens, residentes na Rua de José Maria Correia, 24, Évora, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Semterra, Consultoria
e Serviços, L.da, e tem a sua sede social em Évora, na Rua de José
Maria Correia, 24, freguesia da Malagueira, concelho de Évora.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
social para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas legais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços técnicos
e de consultadoria.
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ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar em outras sociedades, qualquer que
seja o seu objecto social, por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor no-
minal de 2000 euros, pertencente ao sócio Carlos Faustino Roque
do Vale; uma do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia
Joana Inês Gomes dos Santos Roque do Vale Carvalhal, e uma do
valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria Clara Cecílio
Gomes dos Santos Roque do Vale.

ARTIGO 5.º

Em caso de transmissão, total ou parcial, de quotas, gratuita ou
onerosa, é reconhecido o direito de preferência à sociedade na sua
aquisição, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade, activa ou
passivamente, em juízo e fora dele, será exercida por dois gerentes,
dispensados de caução e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura ou intervenção conjunta
de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por interdição, falência ou insolvência de qualquer dos só-

cios;
c) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhora ou arrola-

mento;
d) Se o sócio seu possuidor tiver requerido imposição de selos,

arrolamento dos bens sociais ou qualquer procedimento contra a
sociedade;

e) Se os sócios derem de penhor ou, por qualquer forma, onera-
rem as suas quotas sem autorização da sociedade.

2 � Salvo acordo em contrário, o valor de qualquer quota para
efeitos da sua amortização será igual ao seu valor nominal acrescida
da parte que lhe corresponder no fundo de reserva legal.

ARTIGO 8.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao quíntuplo do capital social, na proporção das respectivas
participações sociais.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000071163

SAQUINHO DE ALFAZEMA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua dos Penedos, 7, Santo Antão,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2369/
990622; identificação de pessoa colectiva n.º 504533843; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 21/20030219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 10 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000071198

PORTEL

A TRACÇÃO � NATUREZA, DESPORTO E TURISMO, L.DA

Sede: Rua da Bica, 4, Amieira, Portel

Capital social: 12 719,34 euros

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 104/
010122; identificação de pessoa colectiva n.º 502758619; inscri-
ções n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 1 e 2/28012003.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, exarada de fl. 1 a fl. 2, que foi efectuado o
registo de cessação de funções de gerente Luís César Dias Fialho Tojo,
por renúncia, em 28 de Outubro de 2002, e alteração do contrato
social, quanto aos artigos 1.º, 3.º, 5.º, 6.º e aditado o 15.º, seu pacto
social, constante da supramencionada escritura, no que respeita às
seguintes disposições:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede à Rua da Bica, 4, em Amieira,
freguesia de Amieira, concelho de Portel.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 719,34 euros, integralmente realizado em
dinheiro, correspondente à soma de três quotas: uma quota do valor
nominal de 4239,78 euros, pertencente à sócia Teresa Maria de
Figueiredo Vasques, e duas quotas no valor nominal de 4239,78 euros
cada uma, pertencentes ao sócio Alexandre Carlos Rebocho Pessoa
Vaz.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, designada em assembleia geral, é ou
não remunerada, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Caso esteja nomeado um único gerente, com a assinatura de

um gerente;
b) Caso estejam nomeados mais gerentes, com a assinatura de dois

gerentes.
ARTIGO 15.º

A sociedade poderá, livremente, adquirir participação em outras
sociedades, ainda que com objecto diferente do seu, 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.

Conferida, está conforme.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Lopes
Pessoa Parreira. 2001790333

RESTAURANTE, CERVEJARIA O LAGAR, L.DA

Sede: Travessa do Moinho, 12, freguesia e concelho de Portel

Capital social: 6000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 155/
030131; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030131.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, exarada de fl. 1 a fl. 2, entre Álvaro Casegas
dos Santos, casado com Dionísia Francisca Canhão Costa dos Santos
na comunhão geral; José Duarte Reguengos Campaniço, casado com
Guilhermina Rosa Coelho Campaniço na comunhão geral, e José
Manuel Godinho Fialho, casado com Ana Rita Mendes Beja Gião na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Restaurante, Cervejaria O Lagar, L.da,
e tem a sua sede na Travessa do Moinho, 12, na freguesia e conce-
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lho de Portel, podendo esta ser transferida para qualquer outro local
do concelho ou concelhos limítrofes, por simples deliberação da ge-
rência.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste nas actividades de restaurante, café
e snack-bar e actividades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000
euros e corresponde à soma de três quotas iguais de 2000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Álvaro Casegas dos Santos,
José Duarte Reguengos Campaniço e José Manuel Godinho Fialho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo do gerente ou dos ge-
rentes nomeados por deliberação dos sócios, ficando desde já desig-
nados gerentes todos os sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, ainda
que tenham objecto diferente ou sejam reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

É livre entre os sócios a cessão de quotas, sendo necessário o
consentimento da sociedade para a cessão a estranhos.

ARTIGO 7.º

Os lucros de cada exercício, depois de deduzidas as reservas obri-
gatórias, terão o destino fixado por deliberação dos sócios.

Disseram ainda que os gerentes ficam desde já autorizados a pro-
ceder ao levantamento do capital social depositado para pagamento
das despesas de constituição, registo, publicação e instalação da socie-
dade.

Conferida, está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Lopes
Pessoa Parreira. 2001790350

REDONDO

ROQUEVALE � SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE
DA MADEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 192/
010205; identificação de pessoa colectiva n.º 501434097; inscri-
ções n.os 10 e 11; números e datas das apresentações: 1/011127
e 6/011217.

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

Inscrição n.º 10, apresentação n.º 6/011127.
Facto: aumento de capital e transformação de sociedade.
Data da deliberação: 31 de Agosto de 2001.
Sede: Herdade do Monte Branco, freguesia e concelho de Redondo.
Objecto: actividade principal, consiste na produção de vinhos

comuns e licorosos. A actividade secundária é a vitivinicultura.
Capital: 75 075 000$ (após o reforço de 75 000$, por entradas

em dinheiro, dos novos sócios Natália Geraldes Costa Cecílio, ca-
sada com Carlos Alberto Lucas Cecílio; Maria Clara Cecílio Gomes
dos Santos Roque do Vale, casada com Carlos Faustino Roque do Vale,
e Mário Agostinho Mendes Dinis Lucas, casado com Ilda Maria Real
Alves Ferreira Dinis Lucas na comunhão de adquiridos, com uma
quota de 25 000$ cada.

Acções: 1000$ cada, ao portador, podendo ser convertidas em
acções nominativas.

Administração: exercida por um conselho de administração.
Fiscalização: exercida por um fiscal único e um suplente.
Duração dos mandatos: quatro anos.
Forma de obrigar:
a) Pela assinatura de um administrador para actos de gestão cor-

rente;
b) Pelas assinaturas conjuntas do presidente e vice-presidente para

actos de alienação, permuta, oneração e hipoteca de bens da soci-

edade, bem como para a aquisição de bens imóveis e móveis sujeitos
a registo e, ainda, contrair empréstimos e outras formas ou tipos de
financiamento;

c) Pela assinatura de dois administradores para a abertura e movi-
mentação de contas bancárias e execução de operações conexas;

d) Pela assinatura de procuradores, nos termos dos respectivos
instrumentos de representação voluntária.

Conselho de administração: presidente � Carlos Faustino Roque
do Vale, residente na Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, 153,
Évora; vice-presidente � Carlos Alberto Lucas Cecílio, residente na
Rua Principal, Livramento, Mafra; vogal � Maria Clara Cecílio
Gomes dos Santos Roque do Vale, residente na Avenida do Dr. Fran-
cisco Sá Carneiro, 153, Évora.

Fiscal único � Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho,
casada, revisora oficial de contas, residente na Rua de Bento Jesus
Caraça, 28, Urbanização dos Álamos, Évora; suplente � Carlos
Alberto, João Cipriano & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede na Alameda de D. Afonso Henriques, 21,
2.º, Lisboa, representada por João Amaro Santos Cipriano, revisor
oficial de contas.

Certifico ainda o seguinte:
Inscrição n.º 11, apresentação n.º 6/011217.
Facto: aumento de capital e alteração parcial do contrato, por

redenominação do capital em euros e renominalização das acções
para euros.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 375 375 euros, reforçado com 902,48 euros, por incor-

poração de reservas livres.
Acções: 5 euros cada, ao portador, podendo ser convertidas em

acções nominativas.

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

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lurdes Maria Dias
Pereira. 2001858345

ROQUEVALE � SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE
DA MADEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 192/
010205; identificação de pessoa colectiva n.º 501434097;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 12; números
e data das apresentações: 2 e 3/030218.

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

Inscrição n.º 11, apresentação n.º 2/030218, averbamento n.º 1.
Facto: conversão das acções ao portador para acções nominativas.
Inscrição n.º 12, apresentação n.º 3/030218.
Facto: aumento de capital.
Capital: 650 000 euros, após o reforço de 274 625 euros, inte-

gralmente realizado em dinheiro e subscrito pelos accionistas na
proporção das acções.

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

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lurdes Maria Dias
Pereira. 2001858329

ROQUEVALE � SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE
DA MADEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 192/
010205; identificação de pessoa colectiva n.º 501434097;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 12; datas do
depósito: 011008 e 030220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, em 8 de Outubro de 2001, na pasta, os documentos do depó-
sito de contas, relativas aos anos de 2000 e 2001.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lurdes Maria Dias
Pereira. 2001858353
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FRANCISCO ROSADO � ACTIVIDADES
DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 193/
010208; identificação de pessoa colectiva n.º 505215080; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/030210.

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

2 � Apresentação n.º 1/030210.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lurdes Maria Dias
Pereira. 2001858272

FARO

ALBUFEIRA

EDIGARBE � SOCIEDADE EDITORA DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 713/
890419; identificação de pessoa colectiva n.º 501618082; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 38/20020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontra
depositado na pasta respectiva, a fotocópia da acta n.º 32, elabo-
rada em 20 de Dezembro de 2001, pela qual foi alterado o artigo 3.º
do contrato, o qual passou a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 18 955,05
euros, representado pela soma das quotas dos sócios:

a) Arménio Aleluia Martins, com 13 467,54 euros;
b) Carlos Manuel Albino Guerreiro, com 100 euros;
c) Ana Isabel Gonçalves Vieira do Vale, com 299,28 euros;
d) Francisco Rodrigues Neto, com 100 euros;
e) Em comum e sem determinação de parte ou direito, Conceição

Neves e Maria Idalécia Teodósio Neves da Silva Dias, com 100 euros;
f) José da Costa Martins, com 897,84 euros;
g) José Manuel Aleluia Martins, com 2793,27 euros;
h) Manuel Luís Galo Louro Chumbinho, com 299,28 euros;
i) Maria Feliciana Aleluia Martins, com 598,56 euros;
j) Esmeralda Maria Veríssimo Casimiro, com 299,28 euros.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000133061

VILA DO BISPO

MARISANDRA � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Sede: sítio das Eiras, freguesia e concelho de Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 166/980317; identificação de pessoa colectiva n.º 503316270;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/011219.

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

5 � Apresentação n.º 6/020701.
Aumentado o capital social de 400 000$ para 1 002 410$, por

entrada em dinheiro, e alterado o artigo 4.º, ficando com a redacção
seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas: uma de
4750 euros da sócia Sandra Regina Hortense, e outra de 250 euros
da sócia Teresa Ribeiro Mendonça.

O pacto actualizado, ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Gon-
çalves Rosado. 2001865090

BPL � BALEEIRA PESCAS, L.DA

Sede: Quinta de Santo António, freguesia e concelho
de Vila do Bispo

Capital social: 324 218,63 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 181/980702; identificação de pessoa colectiva n.º 504182021;
inscrições n.os 3 a 6; números e data das apresentações: 3 a 6/
300802.

Certifico que, em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:

3 � Apresentação n.º 3/020830.
Cessão de quotas a favor de António José Gomes da Cunha, por

renúncia do gerente Américo Serafim Pedro, em 29 de Julho de 2002.
4 � Apresentação n.º 4/020830.
Cessação de quota a favor de Maria Alexandra de Castro Rodrigues

Cunha, por renúncia do gerente José Mateus da Glória Marreiros,
em 29 de Julho de 2002.

5 � Apresentação n.º 5/020830.
Cessão de quota a favor de Maria Alexandra de Castro Rodrigues

Cunha, por renúncia do gerente.
6 � Apresentação n.º 6/020830.
Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 5.º e 8.º, § 2.º,

ficando com a redacção seguinte:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 324 218,63
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 194 531,17 euros
do sócio António José Gomes da Cunha, e outra de 129 687,45 euros
da sócia Maria Alexandra da Costa Rodrigues Cunha.

8.º

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

Gerente nomeado: António José Gomes da Cunha.

O pacto actualizado, ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Gon-
çalves Rosado. 2001865066

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

PESTANA AFONSO & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 707/920526; identificação de pessoa colectiva
n.º 501464646; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
4/180203.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 16 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2000379575

INFORMÁTICA SAMUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1287/030214; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 5/030214.

Certifico que entre Norberto Samuel Tomás Viegas, divorciado, e
Luís Manuel Camarada Rodrigues, casado com Maria do Rosário
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Ferreira Matias Rodrigues na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Informática Samuel, L.da, e
tem a sua sede no Parque Empresarial de Vila Real de Santo António,
lote 10, 1.º, em Vila Real de Santo António, freguesia e concelho de
Vila Real de Santo António.

§ único. A sede social pode ser deslocada, por simples deliberação
da assembleia geral, para concelho limítrofe ou dentro do mesmo
concelho.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de máquinas e de
outro material para escritório. Actividades informáticas e conexas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500
euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, total ou parcial, a estranhos, fica dependente
do consentimento da sociedade, sendo, contudo, livremente permi-
tida a cessão entre os sócios e os seus herdeiros.

§ único. É dispensada a autorização da sociedade para a divisão de
quotas entre os herdeiros dos sócios, e para a cessão de parte de uma
quota a favor de outro sócio.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de todos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes, com remuneração ou sem ela,
conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para que a sociedade fique validamente obrigada é sufi-
ciente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
dos sócios, continuando com os herdeiros ou representantes do só-
cio falecido ou interdito, sendo representados por um deles, com
capacidade legal, entre os mesmos nomeado, enquanto a quota se
achar indivisa.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outros prazos e
formalidades, serão convocadas por meio de carta registada, dirigida
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante do dobro da sua quota.

ARTIGO 9.º

A sociedade assume as obrigações derivadas das despesas com a
sua constituição, publicidade e registo, ficando a gerência desde já
autorizada a efectuar o levantamento do capital social depositado, a
fim de fazer face a estas despesas, logo que outorgada a escritura de
constituição da sociedade.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2000379583

ALMEIDA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 549/891023; identificação de pessoa colectiva
n.º 502234806; data da apresentação: 030210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de con-
tas, relativa ao ano de exercício de 2002.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2000379532

LUÍSA RODRIGUES � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1285/030210; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506418715; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/10022003.

Certifico que Luísa Maria Gago Rodrigues, divorciada, constituiu
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luísa Rodrigues � Mediação Imobiliária,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Jacinto José de Andrade, 110,
apartado 107, da freguesia e concelho de Vila Real de Santo António.

§ único. Por simples decisão da sócia única, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, su-
cursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente à outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão da
sócia única, fica a cargo desta, a qual desde já fica nomeada gerente,
podendo, designadamente nomear gerentes.

§ 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

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

ARTIGO 6.º

A sócia única está autorizada a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 30 vezes o capital social.

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerente a proceder ao levantamento do
capital social para fazer face a despesas de constituição e registo,
publicação desta escritura e outros, mesmo antes do seu registo de-
finitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela ge-
rência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2000379559

FERNANDES & BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 304/820819; inscrição n.º 4; número e data da apre-
sentação: 1/100203.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2000379540

NEOGINECEU � ESTÉTICA E SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1126/010518; identificação de pessoa colectiva
n.º 505448270; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
4/14022003.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Aumento de capital e alteração parcial do contrato, tendo, em
consequência, alterado os artigos 1.º, 3.º, e 6.º, os quais passam a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de NEOGINECEU � Estética
e Saúde, L.da, e tem a sua sede na Rua do Engenheiro Duarte Pacheco,
lote 23, rés-do-chão, esquerdo, na cidade, freguesia e concelho de
Vila Real de Santo António.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros, integralmente subscrito e rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de 7500
euros cada, pertencendo uma à sócia Maria Alice Nobre Ramos
Setúbal e a outra ao sócio Rui João Gutierres Setúbal.

ARTIGO 6.º

Por deliberação da assembleia geral podem ser exigidas aos sócios
suplementares até ao montante global de 30 000 euros.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2000379605

GUARDA

ALMEIDA

DIRCA � TRANSPORTES MODAIS INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 309;
identificação de pessoa colectiva n.º 504701495; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20030217.

Certifico que a sociedade supra-referida, alterou a sua sede social
para a freguesia de Vilar Formoso, concelho de Almeida, tendo, em
consequência, o artigo 1.º do pacto, ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a sua sede social na freguesia de Vilar Formoso,
do concelho de Almeida.

Foi depositado na pasta respectiva o pacto actualizado.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001331789

FORNOS DE ALGODRES

AUTO REPARADORA DA PONTE DE JUNCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrí-
cula n.º 61/921009; inscrição n.º 17; número e data da apresenta-
ção: 5/030213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do pacto social, e consequente altera-
ção dos artigos 3.º e 5.º, os quais passaram ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas: uma de 4900 euros, pertencente ao
sócio Carlos Alberto Moreira de Sousa Laurentino, e outra de 100
euros, pertencente ao sócio Rui Manuel Cunha Pina.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,

pertence ao sócio Carlos Alberto Moreira de Sousa Laurentino, já
nomeado gerente.

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

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Aurora da Costa
Cabral Lima. 2001522177

SEIA

SILVA & SILVA � PASTELARIA CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 258/
881205; identificação de pessoa colectiva n.º 502070889.

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

Pela inscrição n.º 3, apresentação n.º 1/020327.
Aumento e redenominação do capital e alteração parcial do con-

trato:
Montante do reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito por am-

bos os sócios em partes iguais.
Capital, após reforço e redenominação: 5000 euros.
Sócios e quotas: Manuel Joaquim da Silva, com uma quota de 2500

euros; Manuel Augusto da Costa Silva, casado com Maria Branca
Monteiro Abrantes da Silva na comunhão de adquiridos, com duas
quotas, uma de 997,60 euros, com natureza de bem próprio, e outra
de 1502,40 euros, com natureza de bem comum.

Artigo alterado: 3.º, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma quota no
valor nominal de 997,60 euros e outra quota no valor de 1502,40
euros, pertencendo ambas ao sócio Manuel Augusto Costa Silva, e
outra quota no valor de 2500 euros, pertencente ao sócio Manuel
Joaquim Silva.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000539220

ANTÓNIO MARTINS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 641/
990219; identificação de pessoa colectiva n.º 504468162.

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

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3, apresentação n.º 8/
030217.

Cessação de funções de gerente de Paula Cristina da Costa Mar-
tins, por renúncia, em 1 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000539580

O MOINHO DE SEIA � CASA DE PÃO, CAFÉ, CHÁ
E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 709/
000621; identificação de pessoa colectiva n.º 505045680.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 2 de
Janeiro de 2003, foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000539181
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VILA NOVA DE FOZ CÔA

ANTÓNIO CARLOS FELÍSIO MELADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa. Matrí-
cula n.º 177; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
081002.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade é uma sociedade comercial unipessoal por quo-
tas e adopta a denominação de António Carlos Felísio Melado,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na freguesia de Almendra, conce-
lho de Vila Nova de Foz Côa.

2 � A sede social poderá ser deslocada, por simples deliberação
da gerência, para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho do território nacional.

3 � Poderá a sociedade criar filiais, sucursais, agências, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 25 000 euros, totalmente detido pelo sócio único António Carlos
Felísio Melado.

ARTIGO 4.º

1 � Os aumentos de capital dependem da deliberação da assem-
bleia geral.

2 � O sócio pode deliberar a exigibilidade de prestações suple-
mentares.

3 � Depende da deliberação do sócio a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 7.º

Todas as despesas resultantes da constituição da sociedade,
designadamente as desta escritura, registos e outras despesas ineren-
tes, serão suportadas pela sociedade.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001760191

SECTORPNEUS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa. Matrí-
cula n.º 63; identificação de pessoa colectiva n.º 502482478; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 1/071102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, com sede em
Vila Nova de Foz Côa, alterou o artigo 3.º do contrato, o qual pas-
sou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 70 000
euros, dividido em duas quotas iguais, cada uma no valor nominal de
35 000 euros, pertencente uma ao sócio José Augusto Garcia e ou-
tra à sócia Ana Benedita Bartolomeu Garcia.

Foi depositado o texto completo do contrato, na sua redacção
actualizada.

Está conforme.

24 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001760213

LEIRIA

BATALHA

ABÍLIO GUERRA RODRIGUES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 676/
981001; identificação de pessoa colectiva n.º 504261061; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 20/030219.

Certifico que o capital da sociedade foi reforçado com a quantia
de 120 311 euros, tendo sido parcialmente alterado o contrato, quanto
aos artigos 4.º e 6.º, os quais passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
250 000 euros e representa-se por cinco quotas, sendo: uma quota
de 130 000 euros do sócio Abílio Guerra Rodrigues de Jesus; uma
quota de 63 000 euros da sócia Maria da Piedade Moreira Marques
Rodrigues, e três quotas iguais de 19 000 euros, uma de cada um dos
sócios Paulo Licínio Moreira Rodrigues, Marisa Alexandra Moreira
Rodrigues e Telma Filipa Moreira Rodrigues.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, salvo os casos em que a lei exija outras
formalidades, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos
sócios, com a antecedência mínima de oito dias.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2001352840

BOMBARRAL

BANIQUE � DISTRIBUIÇÃO DE BANANAS E FRUTOS
TROPICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 361/
921216; identificação de pessoa colectiva n.º 502889160; inscri-
ção n.º 8, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 1 a 3/20030212.

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

Inscrição n.º 8, apresentação n.º 1/20030212.
Alteração parcial do pacto.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 74 819,68 euros.
Sócia e quotas: FRUTAFRESCA � Comércio e Distribuição de

Frutas, L.da, com três quotas de 23 692,90 euros cada, e uma de
3740,98 euros.

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 2/20030212.
Cessação de funções do gerente José Domingos Silvério Roque de

Carvalho, por renúncia em 2 de Junho de 2002.
Inscrição n.º 9, apresentação n.º 3/20030212.
Nomeação de gerência.
Gerente nomeado: Rui Rodrigues de Oliveira Franco, continuando

também como gerentes Isabel Maria Marques Patrocínio Fêo e Tor-
res e Francisco José Ricardo Fêo e Torres.

Data de deliberação: 28 de Fevereiro de 2002.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Adelaide
Fernandes Duarte. 2001548028

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DE BOMBARRAL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 318/
911023; identificação de pessoa colectiva n.º 500987602; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 9/20030214.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 107 � 9 de Maio de 20039842-(36)

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial dos estatutos, tendo quanto ao artigo 6.º, o qual
ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 6.º

O capital social é ilimitado e variável, no mínimo de 7 500 000
euros, representado e dividido por títulos nominativos de 1, 10, 20
e 100 títulos de capital de 5 euros cada.

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

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Adelaide
Fernandes Duarte. 2001548125

CALDAS DA RAINHA

J. S. FILIPE � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 3441; identificação de pessoa colectiva n.º 503714542;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/20021204.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 2.º, o qual
passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro Nunes, 38-S,
lugar do Campo, Zona Industrial, freguesia de Tornada, concelho das
Caldas da Rainha.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes Ferreira. 2000445896

LEILOESTE � AGÊNCIA DE LEILÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1626; identificação de pessoa colectiva n.º 502409002; ins-
crição n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º  5;
números e data das apresentações: 9, 10, 11 e 12/20021210.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Redenominação e aumento de capital para 5000 euros, após
aumento de 3004,80 euros, em dinheiro, subscrito em 1502,40 euros,
por cada um dos sócios Maria Norberta da Ponte Ferreira dos San-
tos, divorciada, e Amílcar António dos Santos, divorciado, criando
duas novas quotas;

b) Cessação de funções do gerente Amílcar António dos Santos,
por renúncia de 11 de Outubro de 2002;

c) Alteração parcial do contrato, com nomeação de gerente, quanto
aos artigos 3.º e 5.º, os quais passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido
em três quotas: uma de 2500 euros do sócio Frederico Ferreira dos San-
tos; uma de 997,60 euros (bem comum do dissolvido casal) e outra de
1502,40 euros (bem próprio), ambas da sócia Maria Norberta da Ponte
Ferreira dos Santos.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade incumbe a um ou
mais gerentes, sócios ou estranhos à sociedade, remunerados ou não,
conforme deliberação da assembleia geral.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

Gerente nomeado: Frederico Ferreira dos Santos.
Data: 11 de Outubro de 2002.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2000445950

PORTO DE MÓS

CONSTRUÇÕES CASIMIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 451/820827; identificação de pessoa colectiva n.º 501305130;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 6/180203.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi designado
o conselho de administração e fiscal único para o quadriénio de 2003-
-2006:

Conselho de administração: presidente � Virgílio Vieira Casimiro;
vogais � Maria Virgínia Pereira Garcia Martins Casimiro e João
Filipe Martins Casimiro, solteiro, maior.

Fiscal único � P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José
dos Santos Garcia Júnior, viúvo, revisor oficial de contas; suplente �
João Paulo Raimundo Henriques Ferreira, revisor oficial de contas.

Conferida, está conforme.

19 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2001263678

LISBOA

AZAMBUJA

MARINHO & OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 660;
identificação de pessoa colectiva n.º 505295741; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/20021226.

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

Data da aprovação das contas: 3 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2001557760

CASCAIS

PERFILOBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 370
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 571/
011228.

Certifico que Jorge Manuel Freitas Casinhas, constituiu a socieda-
de em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PERFILOBRA � Sociedade de
Construções, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Marquês de Pombal,
17, Fontanelas, freguesia de São João das Lampas, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil;
compra e venda de imóveis; revenda dos adquiridos; comércio de
equipamentos e produtos relacionados com piscinas e respectiva
montagem.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao só-
cio 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.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 107 � 9 de Maio de 2003 9842-(37)

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.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000197602

SINTRASER � SERIGRAFIA E TAMPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 001
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020520.

Certifico que entre António Jorge Faria Alves Soares e Maria
Laureana Nicácio da Silva Soares, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SINTRASER � Serigrafia e
Tampografia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 11 de Março, lote 39,
Bairro Novo, Vila Verde, freguesia de São João das Lampas, conce-
lho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em artes gráficas, impressão e
comercialização de brindes publicitários, serigrafia e tampografia.

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 do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000197601

MANGA CURTA � COMÉRCIO DE TÊXTEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 501
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 91/
020510.

Certifico que João Pedro Lopes Rodrigues Martins, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manga Curta � Comércio de
Têxteis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Acácias, bloco 3, 2.º,
H, Costa da Guia, freguesia e concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho e
representação de têxteis. Prestação de serviços na área de publici-
dade e marketing.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2000788831

GOLD PLANET � ENGOMADORIA, LAVANDARIA
E COSTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 150
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 68/
020419.

Certifico que Clara Maria da Conceição Gonçalves Lavouras, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GOLD PLANET � Engomadoria,
Lavandaria e Costura, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Rebelo da Silva, 19,
freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de engo-
madoria, lavandaria, arranjos de roupa e afins.

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, pertence ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.
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2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, 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.

6 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita
Baptista. 2003275541

TÁXI RIBEIRO & MENDONÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 129
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 68/
020412.

Certifico que entre José Aníbal Ribeiro Mendonça e Sérgio Aníbal
Cardoso Mendonça, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxi Ribeiro & Mendonça, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Bombeiros Vo-
luntários de Algés, 13, 1.º, esquerdo, lugar e freguesia de Algés, con-
celho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros � transporte em táxi.

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 do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Aníbal Ribeiro
Mendonça.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003233407

BERGFONE � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 645
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 120/
020227.

Certifico que entre Agnelo Filipe Roneberg, João Florindo Filipe
Roneberg e Pedro Miguel Gil Saragoça, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BERGFONE � Serviços de Te-
lecomunicações e Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Sintra, na Rua do Capitão
Mário Alberto Soares Pimentel, 5, 1.º, freguesia de Santa Maria e
São Miguel, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de tele-
comunicações e informática, comércio de artigos e equipamentos
relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais no
valor nominal de 2000 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao 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, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003242210

SANDRA MARIANO � FORMAÇÃO EM LÍNGUAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 206
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020520.

Certifico que Sandra Marisa Figueiredo Mariano, constituiu a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sandra Mariano � Formação em
Línguas, Unipessoal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro António
Castelo Branco, 186-A, rés-do-chão, freguesia e concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a formação profissional em línguas,
incluindo traduções e retroversões.

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, pertence ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, 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.

4 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003183019

CONSTRUÇÕES CHARMELIFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 393
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 77/
020404.

Certifico que entre Carlos Fernando Cunha Abrantes, Lídia Maria
Correia Costa e João Brardo Marta Martins, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Charmelife, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Martinho Oliveira, 1,
Vivenda Martinho, em Matarraque, freguesia de São Domingos de
Rana, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de pré-fabricados;
construção civil, recuperação de edifícios, isolamentos, pinturas in-
teriores e exteriores, canalizações, electricidade, pavimentos e cal-
cetamentos, carpintarias e alumínios, representação de materiais de
construção, importação e exportação produtos construção civil.

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 de
2500 euros do sócio Carlos Fernando Cunha Abrantes; outra de 2400
euros da sócia Lídia Maria Correia Costa, e outra de 100 euros do
sócio João Brardo Marta Martins.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação, tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003183159

J. S. BELAS � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 749
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 189/
020320.

Certifico que entre João da Silva Belas, João Carlos Oliveira da
Silva Belas, Odete Maria Oliveira da Silva Belas Soares e João Pedro
Oliveira da Silva Belas, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. S. Belas � Construção Civil e
Obras Públicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Direita de Massamá, 183,
freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
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do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas.

ARTIGO 3.º

1 � o capital social é de 26 000 euros, encontra se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: uma
do valor nominal de 13 100 euros, pertencente ao sócio João da
Silva Belas, e três iguais do valor nominal de 4300 euros cada uma
e uma de cada um dos sócios João Carlos Oliveira da Silva Belas,
Odete Maria Oliveira da Silva Belas Soares e João Pedro Oliveira da
Silva Belas.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 6500 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a assinatura do gerente
João da Silva Belas ou as assinaturas, em conjunto, de quaisquer ou-
tros dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação, tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003183051

PEDRO LOPES BORGES � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 796
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
020403.

Certifico que Pedro Lopes Borges, constituiu a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro Lopes Borges � Constru-
ção Civil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça da Cidade de Omura,
20, 2.º, C, freguesia de Cacém, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil e
obras públicas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003161651

PEDRO MARUJO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 113
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 94/
020104.

Certifico que Pedro José Vicente Marujo, constituiu a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro Marujo, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Terras de Polima,
Rua de Ladislau Parreira, lote 33, 1.º, direito, Outeiro de Polima,
freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as escavações, demolições, terra-
planagens, arruamentos e aluguer de máquinas e viaturas relativas à
actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2000838421

ATFE, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
EM FERRAMENTAS ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 947
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505071410; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 235/020325.

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

Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º
e 5.º do contrato social, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ATFE, Acompanhamento Téc-
nico em Ferramentas Especiais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Duarte António
Borges Coutinho, 3, freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a procura, desenvolvimento, acom-
panhamento de soluções tecnológicas na concepção e realização de
ferramentas especiais. Importação e exportação, representação e
comercialização de produtos para a indústria, nomeadamente pro-
jectos, ferramentas especiais, moldes e peças metálicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 10 000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 5000
euros cada uma, tituladas uma em nome de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � São gerentes os sócios António Carlos Carvalho Moura
Cunha e Graça Maria da Conceição Matos Cunha, já designados.

ARTIGO 5.º

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

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003160104

DIPLOMÁTICA � SERVIÇOS FÚNEBRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 493
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/
020507.

Certifico que entre Paulo de Oliveira Rocha, Tiago Miguel Frade
da Silva e Manuel Henrique Fernandes da Silva, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DIPLOMÁTICA � Serviços Fú-
nebres, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta da Eira, 55-B, Vi-
venda Reis Casaleiro, Alvide, freguesia de Alcabideche, concelho de
Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços relati-
vos à organização e realização de funerais, transporte de cadáveres
para exéquias fúnebres, inumação, cremação ou expatriamento e
transladação de restos mortais já inumados. Comércio de artigos fu-
nerários e religiosos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas iguais
de 2000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo
de Oliveira Rocha e Tiago Miguel Frade da Silva, e outra de 1000
euros do sócio Manuel Henrique Fernandes da Silva.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação, tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

6 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita
Baptista. 2003183140

CENTRO NACIONAL RETALHISTA � DISTRIBUIÇÃO
DE ARTIGOS DE GRANDE CONSUMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 988
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504602195; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/011221.

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

1) Aditamento de:
a) Um novo capítulo, que será o capítulo IX, com o título dissolu-

ção, liquidação e disposições gerais, composto pelos artigos 30.º e 31.º;
b) Um novo artigo ao capítulo II, com o título capital social e

acções, que será o artigo 10.º-A;
c) Um novo artigo ao capitulo III, com o título assembleia geral,

que será o artigo 14.º-A;
d) Cinco novas alíneas ao n.º 3 do artigo 19.º, capítulo IV, admi-

nistração, que serão as alíneas k), l), m), n) e o), e uma nova alínea
ao n.º 2 do artigo 20.º do mesmo capítulo, que será a alínea k);

2) Substituição da redacção dos seguintes artigos:
a) 16.º, capítulo III, assembleia geral;
b) 25.º, capítulo VI, remunerações e caução;
c) 28.º e 29.º, ambos do capítulo VIII, direitos e deveres dos accio-

nistas.
Altera parcialmente o contrato de sociedade, como atrás se indi-

cou, ficando tudo com a redacção seguinte:

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 10.º-A

Amortização de acções

1 � A sociedade poderá amortizar acções, independentemente do
consentimento dos respectivos titulares, nos seguintes casos:

a) Quando o accionista violar, de forma reiterada, os deveres
consignados no artigo 29.º dos estatutos;

b) Quando o accionista se encontrar em mora para com a socie-
dade, ou para com qualquer uma das sociedades suas participadas, por
um período superior a 90 dias;

c) Quando o accionista se associar, por qualquer forma, com qualquer
sociedade ou pessoa colectiva de qualquer natureza, cujo objecto ou pro-
pósito seja concorrente, ainda que indirectamente, com o da sociedade.

2 � A deliberação de amortização deverá ser tomada no prazo de
um ano a contar do conhecimento do facto que fundamenta a amor-
tização.

3 � A amortização prevista no presente artigo far-se-á pelo va-
lor nominal das acções amortizandas, salvo se for menor o valor
encontrado por balanço especial, organizado e aprovado, nos ter-
mos prescritos para o balanço anual.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 14-A.º

Votos

1 � Contar-se-á um voto por cada 50 acções de que seja titular o
mesmo accionista.

2 � Não serão contados os votos que correspondam a acções
representativas de mais de 20 % do capital social, quando emitidos
por um só accionista, em nome próprio ou também como represen-
tante de outro.

ARTIGO 16.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente e um secretário, eleitos em assembleia geral, de
entre accionistas ou não, por um período de três anos sendo sempre
permitida a sua reeleição.

2 � O vice-presidente só integrará a mesa nos casos de impedi-
mento do presidente.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 19.º

3 � ..............................................................................................
k) Aprovar o regulamento de distribuição de rapell e comissões;
l) Aprovar o regulamento de imagem e qualidade;
M) Aprovar o regulamento de marketing e merchandising;
n) Aprovar o regulamento de comercialização de produtos de

marca própria;
o) Aprovar o regulamento de aquisições a fornecedores.

ARTIGO 20.º

Administrador-delegado

2 � ..............................................................................................
k) Coordenar a actividade das comissões regionais, promovendo

realização de reuniões mensais com cada uma delas.

CAPÍTULO VI

Remunerações e caução

ARTIGO 25.º

Remunerações

1 � As remunerações dos membros do conselho de administra-
ção e do fiscal único serão estabelecidas por uma comissão de remu-
nerações, a designar em assembleia geral.

2 � A convocação da comissão de remunerações cabe ao pre-
sidente do conselho de administração, aplicando-se à sua convo-
cação e funcionamento o disposto no artigo 22.º destes estatu-
tos, com as necessárias adaptações.

CAPÍTULO VIII

Direitos e deveres dos accionistas

ARTIGO 28.º

Direitos dos accionistas

Para além de outros legalmente previstos, os accionistas têm di-
reito a:

a) Receber os rapell e comissões, nos termos do respectivo regu-
lamento;

b) Quinhoar nos lucros, nos termos previstos no artigo 27.º

ARTIGO 29.º

Deveres dos accionistas

Para além de outros legalmente previstos, os accionistas têm o
dever de:

a) Cumprir escrupulosamente os presentes estatutos, bem como
todos os planos e regulamentos estatutariamente previstos e apro-
vados;

b) Não se associar, por qualquer forma, com qualquer sociedade
ou pessoa colectiva de qualquer natureza, cujo objecto ou propó-
sito seja concorrente, ainda que indirectamente, com o da socie-
dade.
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CAPÍTULO IX

Dissolução, liquidação e disposições gerais

ARTIGO 30.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei, ou
por deliberação tomada em assembleia geral especialmente con-
vocada para o efeito.

2 � Serão liquidatários os administradores em exercício à data da
deliberação de dissolução, salvo se a assembleia geral que tiver deli-
berado a dissolução dispuser diversamente.

ARTIGO 31.º

Formas de coligação

A sociedade poderá, sob qualquer forma legal de coligação, parti-
cipar ou associar-se a quaisquer outras, ainda que com objecto dife-
rente do seu, bem como a sociedades reguladas por lei especial, agru-
pamentos complementares de empresas e agrupamentos europeus de
interesse económico.

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

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos Re-
médios Marques. 3000071649

COSMANLUX � MANUTENÇÃO ELÉCTRICA
E CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 497
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 123/
020125.

Certifico que Vítor Manuel Almeida Pereira, constituiu a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COSMANLUX � Manutenção
Eléctrica e Construção Civil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização dos Priores, lote 9,
Almargem do Bispo, freguesia de Almargem do Bispo, concelho de
Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de instalação e manu-
tenção eléctrica. Construção civil.

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, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, ficando
desde já nomeado gerente o sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003190562

CATALAXIA CONSULTING � CONSULTORIA
ECONÓMICA E FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 464
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/
020424.

Certifico que entre Mário Alberto Arango Florentino e João Aires
Contreiras da Piedade de Noronha, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Catalaxia Consulting � Consul-
toria Económica e Financeira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede Rua do General Manuel Diogo
Neto, 169, 1.º, direito, em São João do Estoril, freguesia do Estoril,
concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria económica, finan-
ceira, técnica e comercial.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003161716

LUÍS TAVARES & TAVARES � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 281
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 257/
021211.
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Certifico que entre José Luís Tavares e Eugénia Lucrécia Costa
Tavares, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Tavares & Tavares � Cons-
trução Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Maria II, 8, 8.º-F,
Cacém, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade da construção civil
e restauração e bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de 4000 euros, pertencente ao sócio José Luís Tavares, e outra de
1000 euros, pertencente ao sócio José Luís da Costa Tavares.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Luís Tavares.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em massa
falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem o
consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000197600

CAEIRO & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 741
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504088358; número
e data da apresentação: 5640/010723.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000098864

ALFA-ROSA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 113
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503520551; número
e data da apresentação: 5637/010720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000098860

S. 3. J. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8874
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503223263; número
e data da apresentação: 5636/010720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000098859

ALCHEM � MANUTENÇÃO E TRATAMENTO
DE ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8082
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503029220; número
e data da apresentação: 4899/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000098856

JOTEILUX � COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4586
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501866029.

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

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000098855

ZPH � SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 252
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503530891.

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

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000098853

CONSTRUÇÕES TIMÓTEOS & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 167
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503520730; número
e data da apresentação: 4165/010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2000.

27 de Janeiro de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000098843
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GRANICAMAR � GRANITOS, CANTARIAS
E MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5234
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502123494; número
da apresentação: 4126.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000098842

GRAMAVE � TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5024
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502040408; número
da apresentação: 4118.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000098840

IMODOURO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DOURIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5209
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501459359; nú-
mero e data da apresentação: 4092/010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2000.

27 de Janeiro de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000098837

URBIDOURO � URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5252
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500847142; nú-
mero e data da apresentação: 4091/010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2000.

27 de Janeiro de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000098824

SOFIS � SOCIEDADE DE ESTUDOS JURÍDICOS
E FISCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5210
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500418330; nú-
mero e data da apresentação: 4090/010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2000.

27 de Janeiro de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000098817

ETICARSIL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ETIQUETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5487
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502207680; número
e data da apresentação: 4039/010703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000098815

ESTRUTÁGUA � SISTEMAS DE TRATAMENTO
DE ÁGUAS E EFLUENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6974
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503026204; nú-
mero e data da apresentação: 3797/020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2000.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000098814

ACÁCIO & LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1193
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500007306; nú-
mero e data da apresentação: 3794/020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2000.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000098812

S. I. E. C. S. � SOCIEDADE IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6040
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502748320; nú-
mero e data da apresentação: 3791/020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2000.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000098811

PEDRO DUARTE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 981
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500213909; nú-
mero e data da apresentação: 3771/020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2000.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000098810

JOVITRANS � TRANSPORTES DE CARGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6290
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502815817; nú-
mero e data da apresentação: 3757/020701.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2000.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000098808

COSTA & FARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4129
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502024780; nú-
mero e data da apresentação: 3756/020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativo ao exercício
do ano de 2000.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000098806

DEZASSETE/A � MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 521
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504301896; número
e data da apresentação: 3672/290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000098805

CASIMIRO & ALVES � RESTAURO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 759
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505035898; número
e data da apresentação: 3666/290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000098804

HABEAS BAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 662
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503847453; número
e data da apresentação: 3665/290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000098803

MULTIPRESTA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 698
(Sintra); número e data da apresentação: 3661/290601.

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

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000098801

ROSÁRIO MARQUES & MARQUES, LIMPEZAS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8529
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503123064; número
e data da apresentação: 3657/290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000098800

CLÍNICA VETERINÁRIA DE SINTRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 225
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503519561; número
e data da apresentação: 3656/290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000098799

TRIQUÍMICA � PRODUTOS QUÍMICOS
DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9653
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501420886; número
e data da apresentação: 3654/290601.

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

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000098798

J. CATALÃO � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 622
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503833908; número
e data da apresentação: 3653/290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000098796

MARMORAMOS � INDÚSTRIA DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4292
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501747672; número
e data da apresentação: 3650/290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, referentes ao ano de
2000.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000098794

MARMIVER � ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 761
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503863734; número
e data da apresentação: 3648/290601.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 107 � 9 de Maio de 2003 9842-(47)

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000098793

REISILVA � MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4828
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501956778; número
e data da apresentação: 3647/290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000098791

J. MATEUS FORTUNA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 283
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 259/
021211.

Certifico que entre Joaquim José Mateus Fortuna e Samuel Tiago
Pereira Mateus Fortuna, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Mateus Fortuna � Instalações
Eléctricas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Brasil, 95, rés-do-
-chão, lugar e freguesia de Casal de Cambra, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil
e instalações eléctricas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo:
uma no valor nominal de 11 250 euros, titulada pelo sócio Joaquim
José Mateus Fortuna, e outra no valor nominal de 1250 euros, titu-
lada pelo sócio Samuel Tiago Pereira Mateus Fortuna.

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 vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Joaquim José Mateus
Fortuna.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000197599

LISBOA � 1.A SECÇÃO

AIR LIFE � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9950/010330; identificação de pessoa colectiva
n.º 505333139; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição

n.º 3 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: of., of. e 56/20011212.

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

Cessação das funções do gerente Rui Manuel dos Santos Duarte,
por renúncia, em 9 de Maio de 2001.

Mais certifico a alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º e aos
n.os 1 e 4 do artigo 4.º

Teor dos artigos alterados:
3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e outros valores, conforme escrituração e corresponde à
soma de duas quotas de 2500 euros cada uma, pertencentes ao sócio
Manuel Rodrigues Araújo Brito.

4.º

1 � É gerente da sociedade o sócio Manuel Rodrigues Araújo
Brito.

2 � ...............................................................................................
3 � ...............................................................................................
4 � Para vincular validamente a sociedade em todos os seus ac-

tos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

Certifico ainda a deslocação de sede para a Rua do Prior do
Crato, 57, 4.º, esquerdo, freguesia dos Prazeres, Lisboa.

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000198247

BRICOTRINCHA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7625/980703; identificação de pessoa colectiva
n.º 504191551; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
51/20011025.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios, com as quantias de 542 169$ e 60 241$.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo: uma do valor
nominal de 4500 euros do sócio Avelino Ferreira, e outra de 500
euros da sócia Patrícia dos Santos Ferreira.

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000198246

APADIL � ARMADURAS, PLÁSTICOS E ACESSÓRIOS
DE ILUMINAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 469/670919; identificação de pessoa colectiva
n.º 500027315; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 20 e inscrição
n.º 21; números e data das apresentações: 60 e 61/20011025.

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

Cessação das funções do presidente do conselho de administração
de Eugénio Francisco Moñibas Garcias, e do vogal Heriberto Ramos
Lorenzo, por renúncia, em 28 de Fevereiro de 2001.

Mais certifico a designação de membros do conselho de adminis-
tração, em 28 de Março de 2001:

Presidente � José Luís Ceballos Pereda, residente em Calle Ge-
neral Moscardó, 27, Madrid; vogal � Jorge Jiménez Fernandez, re-
sidente com o anterior.
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Prazo: até final do triénio em curso de 2001-2003.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000198244

ARCHETA, ESTUDOS E PROJECTOS DE ARQUITECTURA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 524/20011026; identificação de pessoa colectiva
n.º 505841207; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
58/20011026.

Certifico que Jorge Manuel da Silva Teixeira Lopes, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Archeta, Estudos e Projectos de
Arquitectura, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Desidério Bessa, 18,
freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a elaboração de estudos e projectos;
acompanhamento, fiscalização e direcção de obras; avaliação de
prédios rústicos, urbanos e industriais; Serviços de plotagem, scana-
rização e cópias heliográficas; levantamentos topográficos e de
fotogrametria; prestação de pareceres e formação. Exercício de ac-
tividade de arquitectura.

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 único sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, 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.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000198242

ALIZAR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1173/900131; identificação de pessoa colectiva
n.º 502282940; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
46/20011026.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato so-
cial, quanto ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-
cios abaixo mencionados, com as quantias de 307 229$10 e
295 180$90.

Teor do artigo alterado:
ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de

2450 euros do sócio Paulo António Gomes da Silva Simões Coelho,
e uma de 2550 euros da sócia Isabel Eugénia de Almeida Vaz Pinto
Simões Coelho.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante igual ao triplo de capital social, mediante
deliberação de dois terços do capital social presente na assembleia
geral.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000198240

AIR LIFE � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9950/010330; identificação de pessoa colectiva
n.º 505333139; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
38/010330.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AIR LIFE � Comércio e Servi-
ços de Climatização, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida
do General Roçadas, 34, 1.º, frente, freguesia da Penha de França,
concelho de Lisboa.

2 � A gerência pode, livremente, deslocar a sede dentro do con-
celho de Lisboa ou para concelhos limítrofes e criar e extinguir su-
cursais, agências ou outras formas locais de representação, onde e
quando achar conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto sociedade é a representação, fabrico e comércio, por
grosso e a retalho, venda, aluguer, reparação e transformação, assis-
tência técnica, importação e exportação de toda a espécie de bens
móveis, em especial, equipamentos térmicos, artigos eléctricos, elec-
trónicos, mecânicos, electrodomésticos, aparelhos de alta fidelidade,
automóveis, outros veículos motorizados e respectivos acessórios;
material e maquinaria destinados à indústria, construção civil e agri-
cultura; projectos de instalação, daqueles equipamentos e artigos.
Prestação de serviços relacionados com as áreas de actividade acima
descritas. Aquisição, venda, cedência e qualquer outra forma de ex-
ploração de marcas registadas, patentes e direitos de autor e direitos
conexos. Investimentos através de participações sociais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma das quotas dos dois sócios pela forma
seguinte: uma quota no valor nominal de 2500 euros de que é titular
Manuel Rodrigues Araújo Brito, e uma quota no valor nominal de
2500 euros de que é titular o sócio Rui Manuel dos Santos Duarte.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, bem como a sua representação se-
rão exercidas por um ou mais gerentes, que podem ser sócios ou
estranhos à sociedade, eleitos por deliberação dos sócios.

1 � Ficam desde já nomeados gerentes Manue1 Rodrigues Araújo
Brito, de nacionalidade portuguesa, casado, residente na Avenida de
D. António Correia de Sá, 47, 3.º, esquerdo, em Queluz, e Rui Ma-
nuel dos Santos Duarte, residente na Estrada de Benfica, 396, 7.º,
esquerdo, em Lisboa.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, os ge-
rentes não serão remunerados.

3 � A gerência deve ser exercida pessoalmente pelo gerente ou
gerentes designados, sem prejuízo da possibilidade de constituição de
mandatários ou procuradores da sociedade para a prática de determi-
nados actos ou categorias de actos.

4 � A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes, quando
haja dois ou mais, bastando todavia sempre a assinatura de um ge-
rente para assuntos de rotina ou mero expediente ou de um procu-
rador dentro dos limites do respectivo instrumento de representa-
ção.
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ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas, ao todo ou em parte, é livre entre os
sócios, ficando desde já dispensado o consentimento da sociedade.

2 � Em todas a cessões onerosas de quotas a não sócios gozam
de direito de preferência os restantes sócios, na proporção das cor-
respondentes quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A convocação das assembleias gerais compete a qualquer dos
gerentes e deve ser feita por meio de carta registada, dirigida a cada
um dos sócios e expedida com a antecedência mínima de 15 dias, a
não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais
longo.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por quem entenderem, sendo bastante uma carta dirigida ao respec-
tivo presidente.

3 � Podem ser dispensadas todas as formalidades de convocação
das assembleias gerais, quando estejam presentes ou representados
todos os sócios.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2002932026

DULCE PONTES � MANAGEMENT � PRODUÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7699/980813; identificação de pessoa colectiva
n.º 504216171; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
20/20011010.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato,
quanto ao artigo 3.º

Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, realizado
em dinheiro e subscrito pela única sócia.

Teor do artigo alterado:
ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2002932123

DOBRÃO DE OURO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9148/000609; identificação de pessoa colectiva
n.º 504774689; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: of. 20011011.

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

Cessação das funções do gerente Carlos Alfredo Martins de Bar-
ros, por renúncia, em 11 de Julho de 2001.

Mais certifico a designação de gerente, em 11 de Julho de 2001,
de David dos Santos Pimentel Pires.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2001011105

AUTO EN � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 58 084/830524; identificação de pessoa colectiva
n.º 501389350; data da inscrição: 08102001.

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

Certifico, também, que à data, a sociedade denominava-se Auto-
móveis Ernesto Neves, L.da

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099032

BOEHRINGER INGELHEIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 28 628/600608; identificação de pessoa colectiva
n.º 500537410; data da inscrição: 08102001.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099031

ARQUITRION, PROJECTOS DE ARQUITECTURA
E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7544/980528; identificação de pessoa colectiva
n.º 504156799; data da inscrição: 08102001.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099030

AGÊNCIA FUNERÁRIA SILVA DE AUGUSTO CARLOS
SILVA, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51 805/780222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500740194; data da inscrição: 08102001.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099029

BRITO COSTA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 50 850/770719; identificação de pessoa colectiva
n.º 500635102; data da inscrição: 08102001.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099028

ELTATU � SOCIEDADE EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4548/940512; identificação de pessoa colectiva
n.º 503194042; data da inscrição: 08102001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099026

ELTATU � SOCIEDADE EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4548/940512; identificação de pessoa colectiva
n.º 503194042; data da inscrição: 08102001.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099027

A. DA COSTA CABRAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 635/250228; identificação de pessoa colectiva
n.º 500001260; data da inscrição: 08102001.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099025

DAVID & DAVID, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2893/061024; identificação de pessoa colectiva
n.º 500082871; data da inscrição: 08102001.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099024

A. CORREIA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2345/910724; identificação de pessoa colectiva
n.º 502595264; data da inscrição: 08102001.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099023

ANTIGUIDADES DE SÃO ROQUE, COMÉRCIO
DE ANTIGUIDADES E OBJECTOS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3654/930204; identificação de pessoa colectiva
n.º 502933119; data da inscrição: 08102001.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099017

AUTOCOLANTE � PUBLICIDADE, IMAGEM
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7359/980318; identificação de pessoa colectiva
n.º 504103717; data da inscrição: 08102001.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099016

ACRILTÉCNICA � PLÁSTICOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6194/960925; identificação de pessoa colectiva
n.º 503721522; data da inscrição: 08102001.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099015

BAUNILHA BOURBON � COMÉRCIO E PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7718/980828; identificação de pessoa colectiva
n.º 504221701; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
176/011220.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato,
quanto ao artigo 3.º

Reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios
abaixo mencionados, na proporção das suas quotas.

Teor do artigo alterado:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor no-
minal de 3000 euros, pertencente ao sócio Pedro Manuel Correia de
Oliveira Barbosa Serrano, e outra do valor nominal de 2000 euros,
pertencente ao sócio José Miguel Correia de Oliveira Barbosa Ser-
rano.

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

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099013

2 C � ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3324/920907; identificação de pessoa colectiva
n.º 502849088; data da inscrição: 19122001.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099012

ANTÓNIO HENRIQUES ANTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 30 968/610519; identificação de pessoa colectiva
n.º 500555656; data da inscrição: 19122001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099010

ALMEIDA & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 34 434/631126; identificação de pessoa colectiva
n.º 500510350; data da inscrição: 19122001.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099008

DROGARIA J. ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 29 004/600720; identificação de pessoa colectiva
n.º 500502978; data da inscrição: 19122001.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099007

ELICLIMA � ELECTRICIDADE E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5761/960205; identificação de pessoa colectiva
n.º 503579718; data da inscrição: 19122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099004

EDIZEP � CAIXILHARIAS E SERRALHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7948/981209; identificação de pessoa colectiva
n.º 504538489; data da inscrição: 19122001.

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099002

D. J. R. � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 65 997/870622; identificação de pessoa colectiva
n.º 501848495; data da inscrição: 19122001.

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099001

E. MARANHA DAS NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3851/930503; identificação de pessoa colectiva
n.º 502984740; data da inscrição: 19122001.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098998

BLUEDIGIT � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9617/001214; identificação de pessoa colectiva
n.º 505040751; data da inscrição: 08102001.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098991

AUTO TÁXIS FERMAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 664/680624; identificação de pessoa colectiva
n.º 500453012; data da inscrição: 17072001.

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

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098987

ACF � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5887/960408; identificação de pessoa colectiva
n.º 503619876; data da inscrição: 22102001.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098985

BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S. A.
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2823/920204; identificação de pessoa colectiva
n.º 980079500; data da inscrição: 22102001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas consolidadas do ano de 1997.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098982

EGOCORP � RELAÇÕES PÚBLICAS, COMUNICAÇÃO,
IMAGEM E IDENTIDADE CORPORATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7946/981209; identificação de pessoa colectiva
n.º 504724118; data da inscrição: 19102001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098977

EBANO & MARFIM � AFINAÇÕES
E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8498/990908; identificação de pessoa colectiva
n.º 502585930; data da inscrição: 19102001.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098971

E. I. A. � EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS
E AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1252/900221; identificação de pessoa colectiva
n.º 502295627; data da inscrição: 19102001.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098969

AMÂNDIO MARQUES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 807/690130; identificação de pessoa colectiva
n.º 500509867; data da inscrição: 19102001.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098963

AUTO REPARADORA DE BRAGA SENA
& IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 59 697/840705; identificação de pessoa colectiva
n.º 501436227; data da inscrição: 19102001.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098961

DITEC � ESPAÇO ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 649/670404; identificação de pessoa colectiva
n.º 500086737; data da inscrição: 19102001.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098956

AGAFONSO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5884/960404; identificação de pessoa colectiva
n.º 503617857; data da inscrição: 18102001.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098949

ATELIER DE ARTISTAS DECORADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2294/910703; identificação de pessoa colectiva
n.º 502584378; data da inscrição: 18102001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098935

ASSISTENAVE � REPARAÇÃO NAVAL E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 69 115/880729; identificação de pessoa colectiva
n.º 502032910; data da inscrição: 17102001.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098932

BETOLOJAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO,
REPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8550/991006; identificação de pessoa colectiva
n.º 504650653; data da inscrição: 17102001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098925

BETOLOJAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO,
REPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8550/991006; identificação de pessoa colectiva
n.º 504650653; data da inscrição: 17102001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098927

ENRON ENERGY � SERVICES PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9010/000407; identificação de pessoa colectiva
n.º 504812947; data da inscrição: 25102001.

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098922

AIDIL � GESTÃO E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8653/991119; identificação de pessoa colectiva
n.º 504626175; data da inscrição: 25102001.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098919

ANA LOBO, TUDO EM TRICOT, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7814/981008; identificação de pessoa colectiva
n.º 504253999; data da inscrição: 02082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098918

EUROJÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 66 149/19870713; identificação de pessoa colectiva
n.º 501859985; data da inscrição: 25102001.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098914

DELGADO MARTINS, SOCIEDADE MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6445/970124; identificação de pessoa colectiva
n.º 503800503; data da inscrição: 24102001.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098913

DR. JOÃO ABEL AMARO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6824/970728; identificação de pessoa colectiva
n.º 503941549; data da inscrição: 24102001.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098912

DOURADO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8662/991124; identificação de pessoa colectiva
n.º 504555910; data da inscrição: 24102001.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098911

BARROCO & MARÇAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 56 530/811216; identificação de pessoa colectiva
n.º 501224491; data da inscrição: 24102001.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098910

AERC � ARQUITECTOS E ENGENHEIROS REUNIDOS
CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6971/971015; identificação de pessoa colectiva
n.º 503981478; data da inscrição: 24102001.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098909

ANESTICOM � ANESTESIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8322/990618; identificação de pessoa colectiva
n.º 504417710; data da inscrição: 24102001.

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098907

ERA � ARQUEOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6678/970521; identificação de pessoa colectiva
n.º 503877450; data da inscrição: 24102001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098906

ABAGI � SOCIEDADE DE GESTÃO EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 501/801114; identificação de pessoa colectiva
n.º 501111891; data da inscrição: 24102001.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098895

A POMPADOUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9784/230718; identificação de pessoa colectiva
n.º 500004366; data da inscrição: 24102001.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098890

EMPRESA IMOBILIÁRIA ERNESTO CIRILO, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 316/800415; identificação de pessoa colectiva
n.º 500986622; data da inscrição: 24102001.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098889

EXEFIL � CONTABILIDADE E ASSISTÊNCIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 512/800707; identificação de pessoa colectiva
n.º 500986622; data da inscrição: 24102001.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098888

ESTEVES VIEIRA & CALADO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 327/440308; identificação de pessoa colectiva
n.º 500773203; data da inscrição: 24102001.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098887

A MADRUGADORA, PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5671/951228; identificação de pessoa colectiva
n.º 502482583; data da inscrição: 24102001.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098886

AUTOREPÚBLICA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3523/921209; identificação de pessoa colectiva
n.º 503019569; data da inscrição: 24102001.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098885

BORLIS � ARTEFACTOS DE BORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2791/821221; identificação de pessoa colectiva
n.º 501351248; data da inscrição: 24102001.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098884

ESCALA 1.20 � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5025/950127; identificação de pessoa colectiva
n.º 503344060; data da inscrição: 24102001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098882

AUTO TÁXIS SOUSA & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 56 778/820312; identificação de pessoa colectiva
n.º 500431493; data da inscrição: 23102001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098881

AUTO PROGRESSO DE AVINTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 679/691118; identificação de pessoa colectiva
n.º 500906149; data da inscrição: 23102001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098880

ARMAZENA � SOCIEDADE DE ARMEZANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2571/910326; identificação de pessoa colectiva
n.º 502526467; data da inscrição: 23102001.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098879

BLUE ENERGY � EMPRESA DE CONSULTORES
DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8228/990506; identificação de pessoa colectiva
n.º 504438735; data da inscrição: 23102001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098877

A FAVREL LISBONENSE � TINTAS E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 125/820712; identificação de pessoa colectiva
n.º 501321756; data da inscrição: 23102001.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098875

EDUARDO TAVARES COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 063/680829; identificação de pessoa colectiva
n.º 500091420; data da inscrição: 22102001.

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098874

ANJOS DA NOITE � SERVIÇOS MÉDICOS
NOCTURNOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 60 069/840926; identificação de pessoa colectiva
n.º 501547827; data da inscrição: 22102001.

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098873

ANÍBAL & REIS � RECLAMOS LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2823/920204; identificação de pessoa colectiva
n.º 502696028; data da inscrição: 22102001.

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

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098872

ANANANA, SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
DE MATERIAL AUDIOVISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2989/920414; identificação de pessoa colectiva
n.º 500528101; data da inscrição: 22102001.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098871

ALC � AUDITORIAS E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3026/920430; identificação de pessoa colectiva
n.º 502757680; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 9 e 10/20011031.

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

Cessação das funções do gerente Nuno Miguel Lourenço Barros
Luz Couto, por renúncia, em 2 de Novembro de 2000.

Mais certifico a designação de gerente, em 20 de Março de 2001,
de Armando Dias, residente na Rua da Guiné, 1, rés-do-chão, direito,
Agualva-Cacém, Sintra.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000098870

ALFREDO PAIS & PAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 260/550127; data da inscrição: 22102001.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000098869

A. N. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 33 643/630116; identificação de pessoa colectiva
n.º 500482985; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: of. e 22/20011026.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação das funções do gerente Kang Li, por renúncia, em 11 de
Outubro de 2001.

Mais certifico o reforço de capital, redenominação e alteração do
contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º

Reforço: 2892$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos os
sócios em partes iguais.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 6000 euros, cor-
respondente à soma de duas quotas iguais de 3000 euros cada, per-
tencendo uma a cada um dos sócios Wang Jinhui e Wu Xiancong.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Wang Jinhui, já
nomeado gerente, e à sócia Wu Xiancong, que ora também fica
nomeada gerente.

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

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000198239

LISBOA � 2.A SECÇÃO

FADO FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7428/971006; identificação de pessoa colectiva
n.º 504056700; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 17 e 19/20000621.

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

1) Cessação de funções dos gerentes António Alexandre Cohen
da Cunha Teles, por renúncia de 31 de Março de 2000, e de Jean
Thiltges, por renúncia de 15 de Abril de 2000.

2) Alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 2.º e n.º 4 do
artigo 8.º

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Gonçalves
Zarco, 18, 5.º, direito, freguesia de São Francisco Xavier.

ARTIGO 8.º

4 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente, sendo,
no entanto, necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes para
vincular a sociedade em actos ou contratos de valor superior a
2 000 000$.

O texto completo e actualizado, ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198179

INVESTIVA � ESTRATÉGIA FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7685/980103; identificação de pessoa colectiva
n.º 504073141; inscrição n.º 9; data da apresentação: 20020703.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198178

GONÇALVES, RODRIGUES & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 52 183/780518; identificação de pessoa colectiva
n.º 500762686; inscrições n.os 7 e 9; números e data das apresen-
tações: of. 15 e 16/20021024.

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

Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato, quanto
aos artigos 3.º e 4.º

Reforço: 3004,80 euros, em dinheiro e subscrito pela sócia men-
cionada em primeiro lugar, com a quantia de 1502,40 euros, e pelos
três, com 1502,40 euros.

Gerente designada: Aida Vicente Rodrigues Brito Costa, que por si
só obriga a sociedade.

Teor dos artigos alterados:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, inteiramente realizado e subscrito e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, pertencendo uma à sócia
Aida Vicente Rodrigues Brito Costa, e a outra em comum, aos só-
cios Aida Vicente Rodrigues Brito Costa, Ana Mafalda Rodrigues Brito
Costa e João Carlos Rodrigues Brito Costa.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Aida Vicente Ro-
drigues Brito Costa, desde já nomeada gerente, bastando a sua assi-
natura para obrigar a sociedade.

O texto completo e actualizado, ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198177

JACOSTA � ELECTRICIDADE E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 188/790201; identificação de pessoa colectiva
n.º 500830410; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
32/20020715.

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

Reforço de capital e alteração parcial do contrato, quanto aos
artigos 1.º, 2.º e corpo do 3.º

Reforço: 90 000 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios na
proporção das quotas.

Teor dos artigos alterados:
1.º

A sociedade adopta a firma JACOSTA � Electricidade e Cons-
trução, L.da, e tem a sua sede na Rua de José dos Santos Pereira, 14,
14-A e 14-B, loja direita, na freguesia de Benfica, na cidade e con-
celho de Lisboa, e durará por tempo indeterminado a contar da sua
constituição.

2.º

O objecto social consiste na actividade de instalações eléctricas
de alta e baixa tensão em obras públicas e particulares e de constru-
ção civil e obras públicas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 100 000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal
de 70 000 euros, pertencente ao sócio José Alberto Queirós da Costa,
e outra no valor nominal de 30 000 euros, pertencente à sócia Rosa
Maria Fernandes Rodrigues Costa.

O texto completo e actualizado, ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198176
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LISBOA � 3.A SECÇÃO

RETRICA � APARELHAGEM ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6124; identificação de pessoa colectiva n.º 503541230;
número e data da entrada: 11 543/020722.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198514

WEST COMPANY � MODA INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3958; identificação de pessoa colectiva n.º 502897384;
número e data da entrada: 11 553/020722.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198513

RODRIGUES & SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 085; identificação de pessoa colectiva n.º 500480952;
número e data da entrada: 11 688/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198512

SALVADOR ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6132; identificação de pessoa colectiva n.º 503466247;
número e data da entrada: 11 689/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198511

VILAR & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 24 467; identificação de pessoa colectiva n.º 500476578;
número e data da entrada: 11 691/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198510

TRANSPORTADORA CENTRAL DO SALDANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 519; identificação de pessoa colectiva n.º 500453748;
número e data da entrada: 11 690/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198509

VITOFER � SOCIEDADE IMPORTADORA
E EXPORTADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 192; identificação de pessoa colectiva n.º 500300526;
número e data da entrada: 11 693/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198508

STAND MENDESCAR � COMÉRCIO GERAL
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4703; identificação de pessoa colectiva n.º 503084328;
número e data da entrada: 11 694/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198507

TUCAHOTEL � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 455; identificação de pessoa colectiva n.º 501096434;
número e data da entrada: 11 720/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198506

TRANSMÁXIMA � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 672; identificação de pessoa colectiva n.º 505397706;
número e data da entrada: 11 718/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198505

OURIVESARIA E RELOJOARIA EUROPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 755; identificação de pessoa colectiva n.º 500209090;
número e data da entrada: 11 697/020723.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198504

VÍTOR MANUEL SIMÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 254; identificação de pessoa colectiva n.º 505354411;
número e data da entrada: 11 810/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198503

VÍTOR & VÍTOR JOÃO � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 63 175; identificação de pessoa colectiva n.º 501673156;
número e data da entrada: 11 722/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198502

VISTA DO ALTO � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9503; identificação de pessoa colectiva n.º 504366742;
número e data da entrada: 11 814/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198501

SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL
DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 533; identificação de pessoa colectiva n.º 500723800;
número e data da entrada: 11 768/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198500

ROCHA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 27 302; identificação de pessoa colectiva n.º 500475547;
número e data da entrada: 11 767/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198499

S. G. H. D. � SOCIEDADE GESTORA DO HOSPITAL
DAS DESCOBERTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 191; identificação de pessoa colectiva n.º 504872982;
número e data da entrada: 11 834/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198498

SPEV, SERVIÇOS, PROMOÇÕES E VENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3089; identificação de pessoa colectiva n.º 501368361;
número e data da entrada: 11 765/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198497

SOCIEDADE METALÚRGICA TREVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 29 729; identificação de pessoa colectiva n.º 500260419;
número e data da entrada: 11 816/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198496

REI & RIBEIRO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 316; identificação de pessoa colectiva n.º 505338505;
número e data da entrada: 11 766/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198495

SOCIDEL � SOCIEDADE COMERCIAL DE ARTIGOS
DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 18 373; identificação de pessoa colectiva n.º 500263493;
número e data da entrada: 11 794/020723.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198494

TUTELA � TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 749; identificação de pessoa colectiva n.º 502166860; nú-
mero e data da entrada: 11 754/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198493

ORBITRÓNICA � FORMAÇÃO MUSICAL, IMAGEM
E SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7851; identificação de pessoa colectiva n.º 503456985;
número e data da entrada: 11 725/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198492

TETRAGEST � INVESTIMENTOS E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2974; identificação de pessoa colectiva n.º 501406239;
número e data da entrada: 11 821/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198491

TUTELA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8379; identificação de pessoa colectiva n.º 504136992;
número e data da entrada: 11 755/020723.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198490

ROBALO GOUVEIA, ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 710; identificação de pessoa colectiva n.º 505063875;
número e data da entrada: 11 141/020717.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198200

OPE � OPTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 674; identificação de pessoa colectiva n.º 502154381; nú-
mero e data da entrada: 11 151/020717.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198199

O. P. K. � SOCIEDADE COMERCIAL DE RELOJOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7738; identificação de pessoa colectiva n.º 503939781;
número e data da entrada: 11 118/020717.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198198

OMNIGER � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9015; identificação de pessoa colectiva n.º 504663402;
número e data da entrada: 11 170/020717.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198197

OCASO � SOCIEDADE CONSTRUÇÃO E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1812; identificação de pessoa colectiva n.º 502400722;
número e data da entrada: 11 208/020717.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198196

VIDREIRA DE S. BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 22 727; identificação de pessoa colectiva n.º 500298378;
número e data da entrada: 11 284/020718.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198195

TRANSES � CONSULTADORIA, ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9652; identificação de pessoa colectiva n.º 504620207;
número e data da entrada: 11 245/020718.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198194

TRANSPORTADORA CENTRAL DO RIO SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 353; identificação de pessoa colectiva n.º 500541124;
número e data da entrada: 11 283/020718.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198193

TRANSPORTES SOUSA COTRIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 559; identificação de pessoa colectiva n.º 500475830;
número e data da entrada: 11 282/020718.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198192

SOCINEVES � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 973; identificação de pessoa colectiva n.º 500958734;
número e data da entrada: 11 265/020718.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198191

RASGO FINAL � COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 514; identificação de pessoa colectiva n.º 504940937;
número e data da entrada: 11 271/020718.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198190

SANTOS & CELESTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 60 130; identificação de pessoa colectiva n.º 501261664;
número e data da entrada: 11 268/020718.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198189

VA 5 � IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8663; identificação de pessoa colectiva n.º 504219375;
número e data da entrada: 11 230/020718.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198188

V. A. � CONSULTORES DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 50 180; identificação de pessoa colectiva n.º 500665524;
número e data da entrada: 11 232/020718.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198186

TÁXIS ABREU & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6288; identificação de pessoa colectiva n.º 503512532;
número e data da entrada: 11 266/020718.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198185

REUMACULTURA � INVESTIGAÇÃO, DIVULGAÇÃO
E ENSINO DE REUMATOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6813; identificação de pessoa colectiva n.º 503669210;
número e data da entrada: 11 064/020717.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198184

TROLHA � REPARAÇÕES EM IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8329; identificação de pessoa colectiva n.º 504121782;
número e data da entrada: 11 114/020717.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198183

SUAVE � SOCIEDADE TURISMO E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1710; identificação de pessoa colectiva n.º 502303549;
número e data da entrada: 11 210/020717.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198182

SINTRA PARQUE � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2784; identificação de pessoa colectiva n.º 502512024;
número e data da entrada: 11 025/020716.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198181

SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS DO CANAVIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1156; identificação de pessoa colectiva n.º 502259841;
número e data da entrada: 11 026/020716.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198180

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MURALHA DE SÃO JORGE � CERVEJARIA
E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 868/021216; identificação de pessoa colectiva
n.º 506355357; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
32/021216.

Certifico que entre:
1.ª Isabel Maria António Plantier da Cruz, contribuinte fiscal

n.º 107396335, viúva, natural da freguesia da Penha de França, con-
celho de Lisboa, residente na Rua do Sol à Graça, 61, 2.º, freguesia
da Graça, concelho de Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 1308445, de 25 de Julho de 2002, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa;

2.º Rui Miguel Plantier da Cruz, contribuinte fiscal n.º 204565723,
solteiro, maior, natural da freguesia da Graça, concelho de Lisboa,
residente no Largo da Graça, 132, 3.º, direito, em Lisboa, titular do
bilhete de identidade n.º 9751924, de 2 de Maio de 2002, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Muralha de São Jorge �
Cervejaria e Artesanato, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santa Cruz
do Castelo, 18, 20 e 24, lugar e freguesia do Castelo, concelho de
Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, podem ser instala-
das filiais, sucursais, delegações ou qualquer outra forma de represen-
tação da sociedade, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sua duração é por tempo indeterminado, e o seu início conta-se
a partir da data da sua constituição, e tem por objecto social o co-
mércio de cafetaria, pastelaria, cervejaria, snack-bar, comércio de

vinhos e produtos finos de charcutaria, confecção de refeições, bem
como todas as actividades similares relacionadas com o comércio de
restauração e, ainda, o comércio de artesanato e artigos regionais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Isabel Maria Antônio Plantier
da Cruz e Rui Miguel Plantier da Cruz.

ARTIGO 4.º

Não são exigíveis prestações suplementares, mas qualquer dos
sócios poderá fazer suprimentos à sociedade quando necessário.

ARTIGO 5.º

A cessão ou transmissão de quotas, por actos entre vivos, bem
como a sua divisão, só são possíveis com o consentimento da so-
ciedade, à qual é conferido o direito de preferência na sua aquisição.
Não querendo ou não podendo esta exercer o seu direito, fica o
mesmo deferido aos restantes sócios não cedentes, e por último a
qualquer adquirente eventual que a sociedade designe para o efeito.

§ 1.º O sócio que pretenda ceder, no todo ou em parte, a sua quo-
ta deverá comunicá-lo por escrito à sociedade e aos restantes só-
cios, obrigando-se aquela, a responder-lhe dentro de 14 dias após o
efectivo recebimento da comunicação, dando, simultaneamente, a
todos os sócios conhecimento da decisão tomada, seja ela opção,
renúncia ou designação de terceiro adquirente devidamente identifi-
cado.

§ 2.º Os restantes sócios gozarão do direito de preferência até
sete dias após a decisão da sociedade, e se dois ou mais deles quise-
rem usar do direito de preferência em causa, as quotas cedidas serão
divididas entre eles, por acordo ou por rateio, tanto quanto possível
proporcional às respectivas quotas.

§ 3.º Se o sócio cedente não receber tempestivamente qualquer
comunicação da sociedade ou dos restantes sócios, poderá dispor li-
vremente da sua quota, nos termos da lei.

ARTIGO 6.º

Em caso de falecimento ou interdição de alguns dos sócios, a so-
ciedade subsistirá com sócios remanescentes e os sucessores ou re-
presentantes do sócio cessante ou interdito, os quais, no entanto, só
participarão da gerência a convite desta ou mediante deliberação em
assembleia geral, por 75 % dos votos.

§ único. Caso os sucessores ou representantes do sócio cessante
ou interdito prefiram apartar-se da sociedade, ser-lhes-á pago o va-
lor da sua quota com base no último balanço realizado, e esta atri-
buída à sociedade ou aos restantes sócios, nos termos do artigo 5.º
do presente pacto social.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, fica a cargo de ambos os sócios Isabel Maria António Plantier
da Cruz e Rui Miguel Plantier da Cruz, que ficam desde já investidos
nessa qualidade de gerentes, com dispensa de caução.

§ 1.º Os actos e contratos que importam responsabilidade para a
sociedade carecem obrigatoriamente da assinatura de um gerente,
incluindo cheques, letras, abertura de créditos e toda a negociação
bancária.

§ 2.º A sociedade pode constituir mandatários mediante procura-
ção bastante.

§ 3.º É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, sub-
fianças, letras de favor, ou quaisquer outros actos ou contratos es-
tranhos aos negócios sociais, sob pena da sua integral e exclusiva
responsabilidade por todos os prejuízos resultantes a qualquer tempo
e, ainda, outorgar, por procuração ou substabelecimento, mesmo que
condicional ou em nome próprio, de quaisquer poderes que de qual-
quer forma possam envolver a sociedade sem prévia autorização desta,
quanto aos poderes delegados e quanto à pessoa, a quem tais poderes
são outorgados.

ARTIGO 8.º

A gerência será ou não renumerada, nos termos a fixar pela as-
sembleia geral.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a fazer levantamen-
tos do capital social depositado para aquisição dos bens relacionados
com o seu objecto social.

ARTIGO 9.º

Os lucros apurados em cada balanço anual serão ou não distribuí-
dos de acordo com deliberação da assembleia geral, sem prejuízo das
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disposições legais, nomeadamente no que respeita à constituição de
fundos de reserva.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir ou amortizar quotas, conforme for
julgado mais conveniente, nos casos de morte, interdição ou inabi-
litação de qualquer sócio ou se a quota for penhorada, arrestada ou,
por qualquer outra forma, sujeita a apreensão judicial ou extrajudicial
e, ainda, se houver acordo nesse sentido com o respectivo titular,
em caso de divórcio de qualquer dos sócios, quando a quota não lhe
fique a pertencer inteiramente, quando o proprietário da quota a
amortizar tenha violado as disposições do presente contrato de so-
ciedade.

§ 1.º A amortização considera-se realizada pela deliberação res-
pectiva e produzirá efeitos desde a data da deliberação.

§ 2.º A contrapartida da amortização será igual ao valor da quota
que resultar de balanço especial elaborado para o efeito, podendo o
seu pagamento ser fraccionado, nos termos a deliberar em assem-
bleia geral.

ARTIGO 11.º

§ 1.º As assembleias gerais serão convocadas por qualquer dos ge-
rentes, por carta registada, dirigida aos sócios, expedida com 15 dias
de antecedência, devendo a convocação indicar os assuntos a tratar.

§ 2.º Poderá qualquer sócio fazer-se representar, mesmo por quem
não seja sócio, bastando para o efeito simples carta dirigida à socie-
dade.

§ 3.º O disposto no presente artigo não prejudica a faculdade,
concedida por lei de as deliberações serem tomadas por escrito, ou
de ser dispensada a convocação quando estejam presentes todos os
sócios e queiram deliberar.

ARTIGO 12.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu.

ARTIGO 13.º

No caso de dissolução da sociedade serão liquidatários os sócios,
que procederão à partilha, nos termos em que então acordarem.

ARTIGO 14.º

Pode a sociedade, por simples deliberação dos sócios, derrogar
quaisquer normas supletivas do Código da Sociedades Comerciais.

ARTIGO 15.º

Para qualquer questão emergente deste contrato, fica desde já eleito
o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer ou-
tro.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001172001

CMKT � CONSTRUÇÃO E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 862/021212; identificação de pessoa colectiva
n.º 506275248; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/021212.

Certifico que entre:
1.º Jorge Manuel de Sousa Nolasco, natural da freguesia de Benfica,

concelho de Lisboa, casado com Maria Helena de Sousa Tavares
Festas de Sousa Nolasco sob o regime da comunhão de adquiridos,
residente no Alto das Vinhas, lote 20-A, em Sesimbra, contribuinte
fiscal n.º 113460074;

2.ª Maria Helena de Sousa Tavares Festas de Sousa Nolasco, na-
tural da freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa, casada com
o primeiro outorgante e com ele residente, contribuinte fiscal
n.º 180635301;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de CMKT � Construção
e Marketing, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Ressano Garcia, 16,
cave direita, em Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

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

3 � A gerência pode criar sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas de representação social, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção, restauro, execução de
obras públicas e particulares, compra de imóveis para revenda, im-
portação, exportação e venda de materiais de construção e decora-
ção, prestação de serviços e consultoria em marketing e publicidade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, e corresponde à soma das quotas dos só-
cios: uma do valor nominal de 4500 euros do sócio Jorge Manuel
Sousa Nolasco, e uma do valor nominal de 500 euros da sócia Maria
Helena Sousa Tavares Festas Sousa Nolasco.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos ter-
mos e condições que forem fixados em assembleia geral.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até 1000 euros, nos termos e condições que forem aprova-
dos por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas ou partes de quotas entre sócios é livre,
mas a estranhos depende do consentimento expresso da sociedade,
tendo esta, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo
lugar, direito de preferência na sua aquisição.

2 � O sócio cedente notificará a sociedade, por carta registada
com aviso de recepção, da projectada cessão de quota ou de parte
dela. A sociedade, após deliberação em assembleia geral, comunicará,
no prazo de 30 dias a contar da recepção da notificação, também
por carta registada, endereçada para a residência do alienante que
constar da escrituração e documentos sociais, se autoriza a cessão,
apresentando em simultâneo a proposta de aquisição ou amortiza-
ção da quota ou parte de quota objecto dessa cessão em caso de re-
cusa do consentimento.

3 � Tendo sido autorizada a cessão pela sociedade, qualquer só-
cio que queira exercer o seu direito de preferência deverá comunicá-
-lo ao cedente no mesmo prazo e pela mesma forma que à socie-
dade cabe fazê-lo.

4 � Se mais de um sócio quiser exercer o seu direito de preferência,
a quota cedenda será dividida pelos interessados na proporção das res-
pectivas quotas, salvo se os sócios acordarem noutra proporção.

5 � A falta de resposta à notificação pela sociedade e pelos res-
tantes sócios no prazo em que lhes incumbe dá-la, entende-se como
autorização para a cessão e renúncia, por parte dos restante sócios,
aos respectivos direitos de preferência, podendo o sócio interessado
livremente transaccionar a quota ou parte da quota.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade tem a faculdade de amortizar, adquirir ou fazer
adquirir por sócio ou terceiro a quota de qualquer sócio, nos seguin-
tes casos:

a) Se ela for objecto de penhora, apreensão, arresto, arrolamento,
arrematação ou adjudicação judiciais;

b) Quando o sócio for declarado falido, seja por apresentação,
seja a requerimento de qualquer credor, insolvente, interdito ou ina-
bilitado, por sentença judicial transitada em julgado ou, sendo pes-
soa colectiva, seja dissolvida;

c) Quando seja objecto de doação ou de transmissão por morte;
d) Quando a quota seja objecto de transmissão em vida, não auto-

rizada pela sociedade;
e) Quando o sócio, por comportamento desleal ou gravemente

perturbador do funcionamento da sociedade, tenha causado ou possa
causar a esta prejuízos relevantes;

f) A quota, por virtude de partilha, em vida do sócio, venha a ser
adjudicada a pessoa que não seja sócia.

2 � A sociedade poderá ainda amortizar a quota de qualquer só-
cio, mediante o acordo deste, nos termos e condições estabelecidos
em deliberação da assembleia geral.

3 � A amortização compulsiva prevista na alínea e) do n.º 1
antecedente, considerar-se-á efectuada logo que tomada a respectiva
deliberação em assembleia geral e o respectivo valor, que será o
apurado face ao último balanço aprovado à data da amortização,
poderá ser pago em prestações mensais, iguais e sucessivas, até ao
máximo de 24, incidindo sobre a importância que em cada momento
se encontrar em dívida juros à taxa máxima legalmente consentida
para empréstimos sem garantia real.

4 � Por falecimento de qualquer sócio, a respectiva quota trans-
mite-se nos termos gerais de direito, sem prejuízo do disposto na
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alínea c) do n.º 1 antecedente, podendo os sucessores do sócio fale-
cido exigir a amortização da quota, desde que o declarem por escrito
à sociedade, nos 90 dias seguintes ao conhecimento do óbito.

5 � No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qual-
quer sócio, sem que a respectiva quota seja amortizada ou adquirida,
a indicação do representante dos herdeiros do sócio falecido ou do
incapaz deverá ser comunicada à sociedade no prazo de 30 dias a
contar do falecimento ou do transito em julgado da sentença que
decrete a incapacidade ou a inabilidade.

6 � Se os herdeiros do sócio falecido ou o representante do incapaz
ou do inabilitado desejarem apartar-se da sociedade, não tendo usado do
direito que lhes é consignado no n.º 2 antecedente, poderão ceder as
respectivas quotas, nos termos do artigo 4.º, salvo se de outro modo
for acordado entre eles e os sócios sobrevivos ou capazes.

7 � A quota será amortizada pelo valor que resultar de um balanço
especial a realizar para o efeito, valor a ser pago, salvo acordo ou delibe-
ração em contrário, em quatro prestações semestrais, vencendo-se a
primeira seis meses após a deliberação de amortização.

8 � A amortização considera-se feita, seja pelo pagamento do
preço contra recibo, seja pelo depósito em instituição bancária.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá adquirir, ceder e onerar quotas do seu
próprio capital, nos termos de deliberação da assembleia geral, com
observância das regras legais imperativas.

2 � A sociedade pode, livremente, adquirir participações em so-
ciedades com objecto diferente do que esteja exercendo, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelos sócios ou terceiros
eleitos em assembleia geral, que exercerão os cargos sem caução e com
ou sem remuneração, consoante for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá constituir mandatários, os quais poderão
ser pessoas estranhas à sociedade, com poderes para a prática de
determinados actos ou categoria de actos.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente, ou a de dois mandatários da sociedade, ou a de um gerente e
de um mandatário da sociedade, ou a de um mandatário da sociedade
com poderes especiais.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais, salvo nos casos em que a lei exija outras
formalidades, são convocados por carta registada com aviso de re-
cepção dirigidas aos sócios, com antecedência não inferior a 15 dias.

2 � É permitida a representação dos sócios por estranhos nas
assembleias gerais, com procuração ou com poderes conferidos em
simples carta para o efeito.

ARTIGO 9.º

1 � O ano social é o civil.
2 � Os lucros apurados, depois de deduzida a parte destinada a

cobrir prejuízos e a percentagem de 5 %, pelo menos, para a reserva
legal, sempre que este fundo não se encontre suficientemente inte-
grado, terão o destino que for deliberado em assembleia geral, to-
mada por maioria qualificada dos votos.

3 � Sem o acordo dos restantes sócios, nenhum sócio poderá
levantar quaisquer importâncias que lhe tenham sido atribuídas sem
que se encontrem pagas as suas dívidas para com a sociedade.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos legais.
2 � Em qualquer caso de dissolução, serão liquidatários os geren-

tes em exercício e a liquidação será feita nos termos que forem de-
liberados pelo sócios.

Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Jorge Manuel de Sousa
Nolasco e Maria Helena de Sousa Tavares Festas de Sousa Nolasco.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001188927

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA DR.A CRISTINA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 787/021113; identificação de pessoa colectiva
n.º 502363266; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
13/021113.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição da inscrição acima
referida:

3 � Apresentação n.º 13/021113.
Alteração do contrato, quanto ao artigo 1.º
Sede: Avenida da República, 101, 5.º, esquerdo, freguesia de São

Sebastião da Pedreira, Lisboa.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001174225

CLÍNICA INGLESA � PRESTAÇÃO DE CUIDADOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 768/021107; identificação de pessoa colectiva
n.º 506251535; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
48/021107.

Certifico que entre:
1.ª Maria Rodrigues Mendes, divorciada, natural da freguesia de

Benquerenças, concelho de Castelo Branco, residente na Rua de São
Tomé e Príncipe, 8, 1.º, frente, em Vialonga, Vila Franca de Xira,
contribuinte fiscal n.º 126893985;

2.º Jorge Filipe Pereira da Silva, divorciado, natural da freguesia
de Benfica, concelho de Lisboa, residente na Rua de São Tomé e
Príncipe, 8, 1.º, frente, em Vialonga, Vila Franca de Xira, contri-
buinte fiscal n.º 100731325;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Inglesa � Prestação de
Cuidados Médicos, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Roma, 131,
1.º, esquerdo, em Lisboa, freguesia do Campo Grande.

2 � A gerência poderá deslocar, livremente, a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de cuidados médicos e
de enfermagem, quer em consultório, quer ao domicílio, exames
complementares de diagnóstico e afins na área da saúde.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4750 euros da
sócia Maria Rodrigues Mendes, e outra de 250 euros do sócio Jorge
Filipe Pereira da Silva.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante global de 10 000 euros, mediante deliberação unânime dos
votos representativos do capital da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a ambos os sócios, desde já
designados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.
3 � Nos casos de mero expediente, a sociedade obriga-se apenas

com a assinatura de um gerente.
4 � A gerência poderá ou não ser remunerada, se tal vier a ser

deliberado pelos sócios.
ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades de responsabilidade limitada
com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 7.º

1 � Apenas a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios, não
carece do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão onerosa de quotas a não sócios, fica reconhecido
o direito de preferência à sociedade e aos sócios não cedentes, su-
cessivamente, subordinando-se aquele direito ao regime da lei geral.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 107 � 9 de Maio de 20039842-(64)

ARTIGO 8.º

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

a) Desde que o delibere e o titular da quota dê a sua anuência;
b) Se uma quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
c) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio ou separação judicial de pessoas ou bens, a quota não fique
a pertencer ao respectivo titular;

d) Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio.
2 � A quota amortizada figurará como tal no balanço.
3 � No caso previsto no número anterior, poderão, por delibera-

ção posterior dos sócios, ser criadas uma ou várias quotas que perfa-
çam o valor nominal da quota amortizada, destinadas a ser alienadas
a um ou a outro sócio ou a terceiros.

ARTIGO 9.º

1 � A convocação das assembleias gerais compete à gerência e
deve ser efectuada por carta registada com aviso de recepção a cada
um dos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, a não ser que
a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais longo.

2 � A representação voluntária de um sócio nas deliberações
sociais que admitam tal representação pode ser conferida a qualquer
pessoa.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001170769

CIALIT � ARTES FOTOGRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 741/021029; identificação de pessoa colectiva
n.º 503536776; inscrição n.º 4;número e data da apresentação: 31/
021029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração do contrato, quanto ao artigo 2.º (corpo), o qual passou a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma CIALIT � Artes Fotográficas, L.da, e
tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 144, 7.º, direito, freguesia
de São José, concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2000685250

CLML � MULTIMÉDIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 705/021017; identificação de pessoa colectiva
n.º 506255603; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
23/021017.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de CLMC � Multimédia, S. A.,
e reger-se-á pelo presente contrato e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Castilho, 90, 2.º, E,
Lisboa, freguesia do Sagrado Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração poderá transferir a sede social
para qualquer outro local do concelho de Lisboa ou de concelhos
limítrofes.

3 � Poderá ainda o conselho de administração, com observância
das disposições legais aplicáveis, criar, transferir ou encerrar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de representa-
ção da sociedade, em qualquer parte do território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A duração da sociedade será por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de pro-
dução e exploração comercial de actividades cinematográficas,
videográficas, radiofónicas, televisivas, audiovisuais e de multimédia.

2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do estipulado no número anterior, mediante apro-
vação em assembleia geral.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 100 000 euros.

2 � O conselho de administração, com voto favorável de, pelo
menos, quatro dos seus membros, fica desde já autorizado a aumen-
tar o capital social, por uma ou mais vezes, até limite de 500 000
euros, até à data de 10 de Julho de 2005, através de entradas em
dinheiro, estabelecendo livremente as condições do respectivo au-
mento, o preço da emissão, e designando as pessoas competentes
para outorgar a respectiva escritura e realizar os actos preparatórios
e subsequentes.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, está representado por 20 000 acções nomi-
nativas do valor de 5 euros cada uma.

2 � As acções serão incorporadas em títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
500 ou 1000 acções.

3 � Os títulos, provisórios ou definitivos, representativos de ac-
ções ou obrigações serão assinados por dois administradores, cuja
assinatura poderá ser de chancela, ou por um ou mais mandatários
da sociedade para o efeito designados.

4 � O conselho de administração pode, a qualquer momento,
deliberar, por maioria dos seus membros, converter as acções em
escriturais.

ARTIGO 7.º

Nos aumentos de capital, a realizar em dinheiro, os accionistas
gozam de um direito de preferência na subscrição das novas acções,
na proporção das que possuírem, salvo se de outra forma for delibe-
rado pela assembleia geral, dentro dos condicionalismos impostos
por lei.

ARTIGO 8.º

Na prossecução do seu objecto social, a sociedade poderá realizar,
por deliberação do conselho de administração, todas as operações
financeiras, activas e passivas, permitidas pela lei.

CAPÍTULO III

Transmissão de acções

ARTIGO 9.º

1 � É livre a transmissão de acções entre accionistas.
2 � É considerada entre accionistas, a transmissão de acções

efectuadas a favor de sociedades, cujo capital seja detido em mais de
50 % pelo transmitente.

ARTIGO 10.º

1 � Os accionistas gozam sempre de direito de preferência na
transmissão a favor terceiros de acções representativas do capital
da sociedade, nos termos vistos e regulados nos números seguintes.

2 � O accionista que pretenda transmitir as suas acções deverá
dar a conhecer aos restantes accionistas, por carta registada com
aviso de recepção, as condições da transacção, identificando a pro-
posta adquirente, o número de acções objecto da transmissão, o res-
pectivo preço e condições de pagamento.

3 � Os restantes accionistas comunicarão, por carta registada com
aviso de recepção dirigida ao accionista proponente, no prazo de 30
dias a contar da recepção da comunicação que lhes foi feita, se pre-
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tendem exercer o seu direito de preferência e, em caso afirmativo,
que o farão pelo preço e condições oferecidos.

4 � Decorrido o prazo mencionado no número anterior, sem que
nenhum accionista tenha declarado pretender exercer o seu direito
de preferência, poderá o accionista proponente transmitir as suas
acções nas condições e preços propostos.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e um fiscal único.

A) Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 � Sem prejuízo de eventuais limitações legais, a assembleia ge-
ral é constituída por todos os accionistas que sejam titulares de 100
ou mais acções averbadas em seu nome no livro de registos da soci-
edade ou cuja titularidade seja documentada por carta remetida por
instituições de crédito a cuja guarda as acções sejam confiadas.

2 � Os accionistas titulares de menos de 100 acções poderão
agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se represen-
tar por qualquer um dos agrupados a indicar, por meio de carta, ao
presidente da mesa da assembleia geral.

3 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral, devendo comunicá-lo por carta ao presidente da
mesa até à data da reunião.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar por outros accionistas ou pelas pessoas a quem a lei
imperativa atribua esse direito. As pessoas colectivas far-se-ão re-
presentar pela pessoa que para o efeito nomearem.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, eleitos em cada triénio, pela assembleia geral, po-
dendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

ARTIGO 14.º

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas por carta registada com aviso de recepção, remetida com,
pelo menos, 21 dias de antecedência.

2 � Na primeira convocatória, pode desde logo ser marcada uma
segunda data para reunir no caso de a assembleia não poder funcio-
nar na primeira data marcada.

ARTIGO 15.º

1 � Ao presidente da mesa da assembleia geral, ou a quem as suas
vezes fizer, compete convocar a assembleia para reunir no 1.º tri-
mestre de cada ano, a fim de deliberar sobre as matérias que sejam,
por lei, da sua competência e, ainda, tratar de quaisquer assuntos de
interesse para a sociedade que sejam expressamente indicados na
respectiva convocatória.

2 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente
a assembleia geral, sempre que tal seja solicitado pelo conselho de
administração, pelo órgão de fiscalização ou por accionistas que
possuam, pelo menos, acções correspondentes ao valor mínimo
imposto por lei, e que lho requeiram em carta, em que se indiquem,
com precisão, os assuntos a incluir na ordem do dia e se justifique a
necessidade de reunir a assembleia.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral só se realizará, em primeira convocatória,
se estiverem presentes accionistas representativos de, pelo menos,
50 % do capital com direito a voto.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos em cada reunião, salvo nos casos das maio-
rias qualificadas exigidas por lei, ou pelos presentes estatutos.

3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 17.º

Os sócios podem tomar deliberações unânimes por escrito e, bem
assim, reunir-se em assembleia geral sem observância de formalida-

des prévias, desde que todos estejam presentes e todos manifestem a
vontade de que a assembleia se constitua e delibere sobre determi-
nado assunto.

B) Conselho de administração

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração é composto por cinco ou
sete administradores, conforme for deliberado em assembleia geral,
os quais serão eleitos por triénios, podendo ser reeleitos por uma ou
mais vezes.

2 � A deliberação de eleição dos membros do conselho de admi-
nistração deve ser aprovada por votos equivalentes a, pelo menos,
dois terços do capital social.

3 � A assembleia geral, com respeito pelo disposto no número
anterior, designará o presidente do conselho de administração e, se
tal for entendido conveniente aos interesses da sociedade, o vice-
-presidente.

ARTIGO 19.º

Ao conselho de administração compete assegurar a gestão dos
negócios sociais, sendo-lhe atribuídos os mais amplos poderes,
cabendo-lhe, designadamente:

a) Efectuar todas as operações relativas ao objecto social;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, propor e seguir acções;
c) Adquirir, alienar ou, por qualquer forma, onerar quaisquer bens

ou direitos, móveis ou imóveis, incluindo obrigações próprias ou
alheias, bem como participações no capital de outras sociedades;

d) Aumentar o capital social da sociedade, nos termos e dentro
dos limites previstos no presente contrato de sociedade;

e) Constituir mandatários;
f) Contrair empréstimos e outros financiamentos, bem como re-

alizar outras operações de crédito em quaisquer instituições ou mer-
cados, bem como prestar ou receber cauções ou garantias considera-
das necessárias;

g) Desempenhar as demais funções previstas na lei e neste con-
trato de sociedade.

ARTIGO 20.º

O conselho de administração não poderá, por si ou por represen-
tantes, aceitar, sacar ou endossar letras de favor, ou prestar garan-
tias a terceiros estranhas às suas operações comerciais.

ARTIGO 21.º

1 � O conselho de administração fica autorizado a delegar num
director-geral, ou numa comissão executiva formada por um número
ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade.

2 � A deliberação do conselho deve fixar os limites da delega-
ção.

3 � Dependem, sempre, da prévia autorização do conselho de
administração, os actos do director-geral ou da comissão executiva
que envolvam as seguintes matérias:

a) A celebração de contratos, de qualquer natureza, de valor supe-
rior a 50 000 euros, abertura de contas bancárias, aceite de letras,
aplicações e financiamentos de curto prazo, descobertos e transfe-
rência de fundos entre instituições de crédito, operações meramente
cambiais;

b) A celebração de contratos com sociedades participadas ou
controladas pela sociedade, quer directa ou indirectamente, ou que,
directa ou indirectamente, detenham participação social na socie-
dade;

c) A aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis e, bem
assim, realizações de investimentos, aquisições ou alienações de di-
reitos, de valor superior a 50 000 euros;

d) As despesas consideradas não documentadas ou confidenciais;
e) A aquisição ou alienação de bens móveis, incluindo equipamen-

tos de valor superior a 10 000 euros;
f) A admissão de pessoal para os quadros da sociedade, incluindo o

pessoal contratado a termo, cuja remuneração individual anual seja
superior a 25 000 euros e o despedimento de pessoal pertencente
aos quadros da sociedade, incluindo o pessoal contratado a termo,
cuja respectiva indemnização seja superior a 10 000 euros;

g) A alteração de qualquer forma de remuneração do pessoal dos
quadros da sociedade de que resulte uma variação anual superior a
5000 euros;

h) Aprovação de planos anuais de actividade e de orçamentos
anuais, a serem elaborados pelo director-geral, ou pela comissão
executiva.
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4 � Os valores referidos no número anterior considerar-se-ão
actualizados anualmente de acordo com os índices oficiais de infla-
ção.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que convocado
pelo presidente ou por dois administradores.

2 � A convocatória será dispensada, sempre que o conselho de-
liberar prefixar as datas das suas reuniões.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos mem-
bros presentes ou representados, salvo em relação às matérias a se-
guir identificadas, cuja deliberação deverá contar com o voto favo-
rável de, pelo menos, quatro ou seis administradores, dependendo do
conselho ser composto por cinco ou sete administradores:

a) A nomeação e demissão do director-geral ou de uma comissão
executiva;

b) A designação de auditores externos da sociedade;
c) As matérias definidas nas alíneas a) a h) do n.º 3 do artigo 21.º

dos presentes estatutos;
d) A aprovação dos relatórios e contas da sociedade.
4 � O conselho de administração só pode deliberar validamente

estando presentes ou representados mais de metade dos seus mem-
bros.

ARTIGO 23.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura do administrador que exercerá funções de

director-geral, em matérias de gestão corrente da sociedade.
c) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário, no

âmbito dos respectivos poderes conferidos por procuração;
d) Pela assinatura de um mandatário constituído, nos termos da

respectiva procuração.
ARTIGO 24.º

Os administradores poderão ser ou não remunerados, conforme
deliberação da assembleia geral, e ficarão dispensados de prestar cau-
ção.

C) Órgão de fiscalização

ARTIGO 25.º

A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único, que deve
ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas, o qual terá um suplente, que será igualmente um revisor
oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas, eleitos
por períodos de três anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 26.º

1 � A assembleia geral deliberará sobre a distribuição dos lu-
cros do exercício, sem estar sujeita a qualquer limite mínimo obri-
gatório.

2 � A assembleia geral poderá deliberar que no decurso do exer-
cício sejam feitos aos accionistas adiantamentos sobre os lucros, nos
termos da lei.

3 � As deliberações referidas nos números anteriores carecem,
para serem aprovadas, dos votos equivalentes a, pelo menos, dois
terços do capital social.

ARTIGO 27.º

Todos os litígios respeitantes à validade, interpretação e execu-
ção dos presentes estatutos, quando não sejam resolvidos pelas pró-
prias partes, serão dirimidos, sem recurso, por um tribunal arbitral,
composto por três membros, que funcionará em Lisboa, segundo a
legislação de arbitragem vigente em Portugal

ARTIGO 28.º

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação da assembleia geral.

2 � A liquidação do património em consequência da dissolução
da sociedade será feita extrajudicialmente por uma comissão liquida-
tária, constituída pelos membros do conselho de administração em
exercício, se a assembleia geral de outro modo não deliberar.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 29.º

Para o triénio de 2002-2005 os órgãos sociais da sociedade terão
a seguinte composição:

Assembleia geral: presidente � Luís Nobre Guedes, casado, com
domicílio profissional na Avenida do Conselheiro Fernando de
Sousa, 19, 18.º, Lisboa; secretário � Pedro Dias de Sousa Pestana
Bastos, casado, com domicílio profissional na Avenida do Conse-
lheiro Fernando de Sousa, 19, 18.º, Lisboa

Conselho de administração: presidente � José Manuel de Polnay
de Tiszasuly Castello Lopes, divorciado, com domicílio profissional
na Rua de Castilho, 90, 2.º, E, Lisboa; vogais � Gerard Maria
Lévéque de Castelo Lopes, casado, com domicílio profissional na
Rua de Castilho, 90, 2.º, E, Lisboa; Pedro Manuel dos Santos Ferreira
Vicente, casado, com domicílio profissional na Rua de Castilho, 90,
2.º, E , Lisboa; Nuno António Moser Leitão, casado, com domicílio
profissional na Rua de Mário Castelhano, 40, Queluz de Baixo, e
Miguel Maia Mendes Trigo Barreiras, casado, com domicílio profis-
sional na Rua de Mário Castelhano, 40, Queluz de Baixo.

Fiscal único � Freire Loureiro & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas; suplente � António Dias & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

ARTIGO 30.º

Nos termos e para os efeitos dos artigos 19.º, n.º 1, alínea d), do
Código das Sociedades Comerciais, ficam desde já expressamente
autorizados os administradores da sociedade a deliberar imediatamente
a movimentação do montante do capital social realizado em dinheiro,
para pagamento de despesas causadas pela constituição e registo da
sociedade e com o início da sua actividade.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001176783

QUINTA DAS SILVÉRIAS � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 018/010202; identificação de pessoa colectiva
n.º 505832984; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 37/021230.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição da inscrição acima
referida:

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 37/021230.
Deslocação da sede para o Campo Grande, 380, lote 3-CK,

piso � 1, J, freguesia do Campo Grande, Lisboa.

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2000685218

MEDIA CONTACTS � PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8768/000125; identificação de pessoa colectiva
n.º 504493205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
48/000125.

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

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a denomina-
ção de Media Contacts � Publicidade, S. A.
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ARTIGO 2.º

Duração

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, contando-se
o seu início desde a data do seu registo.

ARTIGO 3.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de Miguel
Bombarda, 36, 2.º, D, na freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

2 � A administração poderá, por simples deliberação, deslocar a
sede social para qualquer outro local do mesmo concelho ou conce-
lho limítrofe e, bem assim, criar, deslocar ou encerrar sucursais, de-
legações ou outras formas de representação social, no País ou no
estrangeiro.

ARTIGO 4.º

Objecto social

A sociedade terá como objecto social a actividade de agência de
publicidade especializada, nomeadamente em investigação, planifi-
cação e comercialização de espaços e tempos publicitários.

ARTIGO 5.º

Direito de associação

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
constituídas ou a constituir, ainda que regidas por lei especial, ou
com objecto social diferente do seu e, bem assim, associar-se, nos
mesmos termos, com outras pessoas ou entidades sob qualquer for-
ma permitida em direito, designadamente em agrupamentos com-
plementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

Capital social

O capital social, totalmente subscrito e realizado, é de 100 000
euros, representado por 10 000 acções do valor nominal de 10 euros
cada uma.

ARTIGO 7.º

Aumentos de capital

1 � Em qualquer aumento de capital, os accionistas existentes
gozam de direito de preferência na proporção das acções que, na
data da respectiva subscrição, estiverem depositadas ou registadas em
seu nome.

2 � Se algum accionista não desejar exercer o direito de prefe-
rência conferido no n.º 1 deste artigo, a sua posição será rateada
pelos demais accionistas de acordo com o estabelecido no número
anterior e com os respectivos pedidos de subscrição.

ARTIGO 8.º

Acções

1 � As acções representativas do capital social serão nominativas
ou ao portador, podendo ser escriturais, se assim for deliberado em
assembleia geral.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 20,
100, 500, 1000 e múltiplos de 1000 acções, sendo permitida a sua
concentração ou fraccionamento.

3 � Os encargos decorrentes da conversão de acções ou da con-
centração ou fraccionamento dos correspondentes títulos serão su-
portados pelos respectivos accionistas.

4 � Os títulos representativos das acções serão assinados por um
administrador, podendo a assinatura ser de chancela.

ARTIGO 9.º

Acções preferenciais sem voto

1 � A assembleia geral pode deliberar:
a) A emissão de acções preferenciais sem voto em quaisquer au-

mentos de capital, inclusive quando provenientes de incorporação
de reservas, até ao montante representativo de metade do capital
social;

b) A conversão de acções ordinárias em acções preferenciais sem
voto até ao montante referido na alínea anterior.

2 � As acções preferenciais ficam sujeitas a remissão, mediante
deliberação da assembleia geral, que poderá fixar um prémio de re-
missão.

ARTIGO 10.º

Amortização de acções sem redução do capital

1 � A sociedade pode proceder à amortização de acções sem re-
dução do capital social.

2 � As acções amortizadas só compartilham dos lucros depois de
às restantes ter sido atribuído um dividendo correspondente a 10 %
do respectivo valor nominal.

ARTIGO 11.º

Acções próprias

A sociedade pode adquirir e deter acções próprias, nos termos e
casos previstos na lei e praticar sobre elas as operações legalmente
permitidas.

ARTIGO 12.º

Obrigações

A sociedade pode emitir obrigações de qualquer modalidade e rea-
lizar sobre elas quaisquer operações que se mostrem convenientes
aos interesses sociais, de acordo com o estabelecido nas disposições
legais aplicáveis.

CAPÍTULO III

Deliberações dos accionistas e assembleias gerais

ARTIGO 13.º

Deliberações dos accionista

1 � Os accionistas podem tomar deliberações unânimes por es-
crito, sem se reunirem em assembleia geral.

2 � Para este efeito, todos os accionistas têm de ser expressa-
mente convocados para exercer esse direito, devendo a convocatória
especificar concretamente as matérias sobre as quais os accionistas
são convidados a votar e a deliberação pretendida.

3 � Os votos escritos dados sob condição consideram-se como
votos contra a deliberação pretendida.

4 � A falta de convocação de um accionista determinará a nuli-
dade da deliberação, salvo se o accionista não convocado der, pos-
teriormente, o seu voto de concordância por escrito.

ARTIGO 14.º

Assembleias gerais

1 � Salvo nos casos previstos no artigo anterior, os accionistas
deliberam reunidos em assembleia geral.

2 � As assembleias gerais representam a universalidade dos accio-
nistas e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e do
contrato de sociedade, são obrigatórias para todos os accionistas.

ARTIGO 15.º

Participação nas assembleias gerais

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
possuidores de acções, que até oito dias antes da realização da as-
sembleia geral ou da sua continuação, as tenham averbado em seu
nome no respectivo livro de registo de acções, ou depositado na
sociedade ou numa instituição de crédito, devendo, neste último caso,
comprová-lo através de declaração emitida pela instituição deposi-
tária, apresentada na sociedade dentro daquele prazo.

2 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral, sem prejuízo dos
direitos conferidos por lei ao seu representante comum.

3 � A cada 100 acções corresponde um voto.
4 � Os accionistas que detenham um número de acções inferior a

100, podem agrupar-se para efeitos do exercício do direito de voto,
fazendo representar-se por um dos agrupados.

5 � Qualquer accionista com direito a voto só pode fazer-se re-
presentar na assembleia por outro accionista ou por qualquer das
pessoas previstas na lei, mediante simples carta dirigida ao presi-
dente da mesa. Tendo o presidente da mesa dúvidas quanto à auten-
ticidade da assinatura, poderá exigir a exibição do bilhete de identi-
dade do mandante.
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ARTIGO 16.º

Representação de accionistas

1 � A representação voluntária de qualquer accionista nas assem-
bleias gerais poderá ser cometida:

a) Tratando-se de pessoa singular, a outro accionista, a um mem-
bro do conselho de administração ou a outra pessoa a quem lei im-
perativa o permitir;

b) Tratando-se de pessoa colectiva, a pessoa que para esse efeito
for nomeada.

2 � Os instrumentos de representação voluntária dos accionistas nas
assembleias gerais deverão constar de carta dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Mesa da assembleia geral

1 � A assembleia geral tem como órgão a respectiva mesa.
2 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente

e um secretário eleitos em assembleia geral, de entre os accionistas
ou não, por um período de quatro anos, sendo sempre permitida a
sua reeleição.

ARTIGO 18.º

Reuniões da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente nos primeiros
três meses de cada ano para apreciação da situação anual da socie-
dade e das respectivas contas, bem como para a eleição dos titulares
dos órgãos sociais, quando for caso disso.

2 � A assembleia geral reunirá ainda sempre que for convocada,
nos termos da lei ou do presente contrato.

3 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas mediante
anúncios publicados, nos termos da lei.

ARTIGO 19.º

Quórum

A assembleia geral considera-se normalmente constituída e po-
derá validamente funcionar, em primeira convocação, desde que es-
tejam presentes ou representados accionistas que possuam, pelo me-
nos, 60 % do capital social e, em segunda convocação, qualquer que
seja o número de accionistas e o capital representado, excepto nos
casos em que a lei ou o presente contrato determinem imperativa-
mente de forma diferente.

ARTIGO 20.º

Competência da assembleia geral

Para além das competências legalmente estabelecidas, compete
designadamente à assembleia geral:

a) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos e aumentos
de capital;

b) Deliberar sobre as remunerações dos membros dos órgãos so-
ciais;

c) Autorizar a aquisição, a alienação ou oneração de bens imóveis
e de participações sociais;

d) Deliberar sobre a emissão de obrigações.

ARTIGO 21.º

Deliberações

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
absoluta de votos emitidos em cada reunião, salvo quando a lei ou os
presentes estatutos exigirem maioria qualificada.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Em assembleia geral reunida em primeira convocatória, as

deliberações relativas a fusão, cisão, transformação e dissolução da
sociedade para serem válidas, deverão ser aprovadas por votos cor-
respondentes a, pelo menos, 81 % do capital social.

4 � Em segunda convocatória, as deliberações a que se refere o
número anterior, deverão ser tomadas por maioria não inferior a
dois terços do capital representado na assembleia.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização da sociedade

ARTIGO 22.º

Conselho de administração

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por 3, 5, 7, 9 ou 11 membros, accionis-

tas ou não, eleitos em assembleia geral, por quatro anos e reelegí-
veis uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral designará, de entre os administradores
eleitos, o presidente do conselho de administração.

3 � Enquanto o capital social não exceder 200 000 euros, a ad-
ministração da sociedade poderá ser exercida por um só administra-
dor, eleito pelo período de um ano e que poderá ser reeleito, de acordo
com o que for deliberado pela assembleia geral que eleger os mem-
bros dos órgãos sociais.

4 � Aplicam-se ao administrador único as disposições relativas
ao conselho de administração que não pressuponham a pluralidade
de administradores.

5 � A responsabilidade de cada administrador deverá ser caucio-
nada por alguma das formas permitidas por lei, na importância de
500 000$, a qual se manterá nos casos de renovação do mandato.
Esta caução poderá ser dispensada ou alterada por deliberação da
assembleia geral que proceder à eleição e poderá ser substituída, nos
termos da lei.

ARTIGO 23.º

Poderes do conselho de administração

1 � Ao conselho de administração ou ao administrador único
cabem os mais amplos poderes de gestão e representação da socie-
dade, de acordo com o estabelecido na lei e no presente contrato.

2 � Compete, designadamente, ao conselho de administração ou
ao administrador único:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou pas-
sivamente, propor e prosseguir acções, confessá-las e delas transi-
gir, bem como celebrar convenções de arbitragem;

b) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos sociais, in-
cluindo bens móveis, imóveis, participações sociais, obrigações, veí-
culos automóveis ou outros direitos, com observância do disposto
na alínea c) do artigo 20.º do contrato de sociedade;

c) Trespassar e tomar de trespasse, sublocar, ceder e dar ou tomar
de exploração quaisquer estabelecimentos da ou para a sociedade;

d) Tomar, realizar e alienar, participações em sociedades consti-
tuídas ou em constituição, com observância do disposto na alínea c)
do artigo 20.º do contrato de sociedade, bem como em quaisquer
associações ou agrupamentos económicos;

e) Contrair empréstimos ou financiamentos e movimentar as
contas bancárias da sociedade;

f) Negociar e outorgar os contratos destinados a prossecução do
objecto social.

3 � É inteiramente vedado ao conselho de administração ou ao
administrador único obrigar a sociedade em actos ou contratos es-
tranhos ao objecto social, designadamente em letras de favor, fian-
ças ou avales.

4 � Os actos praticados contra o estabelecido no número ante-
rior, importam para os responsáveis, pelo menos, a perda dos res-
pectivos mandatos e a obrigação de indemnizar a sociedade pelos
prejuízos que lhe advenham em consequência de tais actos.

ARTIGO 24.º

Administrador-delegado

O conselho de administração pode delegar parte dos seus poderes
em um ou vários dos seus membros, nomeando-os administradores-
-delegados e definindo os respectivos poderes, bem como encarregar
uma ou mais pessoas da execução temporária ou permanente de
determinados actos ou categoria de actos, conferindo-lhes para tanto
os respectivos mandatos.

ARTIGO 25.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convo-
cado pelo seu presidente ou por qualquer dos seus vogais, quando o
interesse social o exigir.

2 � O conselho de administração só pode validamente deliberar
desde que esteja presente ou representada a maioria dos seus mem-
bros, salvo nos casos a seguir indicados, em que é necessário que
estejam presentes ou representados todos os seus membros:

a) Negociação de empréstimos ou outros compromissos financei-
ros de médio ou longo prazo que envolvam a prestação de avales,
garantias ou oneração do activo social;

b) A aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis;
c) A aquisição, alienação ou oneração de outros bens do activo

imobilizado, desde que o valor acumulado de qualquer daquelas ope-
rações desde o início do exercício ultrapasse 50 000 000$;

d) A aquisição, alienação ou oneração de participações financei-
ras;
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e) A constituição de hipotecas, penhores ou a prestação de qual-
quer tipo de garantias, salvo as que forem inerentes à normal acti-
vidade da sociedade;

f) A celebração de contratos, com excepção dos celebrados no
âmbito do próprio comércio da sociedade, com accionistas da socie-
dade, quaisquer pessoas que integrem os órgãos sociais e, ainda, os
membros dos órgãos sociais das sociedades accionistas;

g) Delegação de poderes ou a constituição de procuradores da
sociedade;

h) Adiantamentos sobre lucros no decurso do exercício.
3 � As deliberações do conselho de administração são tomadas

por maioria simples dos seus membros.
4 � Nos casos previstos nas alíneas do n.º 2 deste artigo, se fal-

tar algum membro ou membros devidamente convocados, o conse-
lho de administração deverá ser convocado para reunir dentro dos
15 dias seguintes, aplicando-se, nesse caso, a regra estabelecida na
parte primeira do n.º 2 deste artigo.

5 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por qualquer outro administrador, mediante simples carta,
que só será válida para uma reunião.

6 � Em caso de empate, o presidente do conselho de administra-
ção tem voto de qualidade.

7 � As convocações das reuniões do conselho de administração
poderão ser feitas por qualquer meio, com confirmação por telex ou
fax.

8 � De todas as reuniões do conselho de administração serão la-
vradas actas, registadas em livro próprio, das quais constarão as de-
cisões tomadas.

ARTIGO 26.º

Representação

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único, quando for esse o re-

gime em vigor;
b) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração;
c) Pela assinatura de um administrador-delegado, dentro dos limi-

tes da delegação do conselho;
d) Pela assinatura de mandatários, nos termos dos respectivos

mandatos.
2 � Para assuntos de mero expediente é suficiente a assinatura

de um administrador ou de um mandatário dentro dos limites do
respectivo mandato.

ARTIGO 27.º

Fiscal único

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
terá sempre um suplente.

2 � O fiscal único e o suplente têm de ser revisores oficiais de
contas ou sociedades de revisores oficiais de contas e não podem ser
accionistas.

3 � O fiscal único e o suplente são eleitos pela assembleia geral,
por períodos de quatro anos e reelegíveis numa ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Apreciação anual da actividade social e aplicação
de resultados

ARTIGO 28.º

Balanço e contas

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Relativamente a cada exercício social, o conselho de admi-

nistração ou o administrador único elaborará o relatório sobre o
estado e a evolução dos negócios sociais, o balanço e contas e a
proposta de aplicação de resultados, para serem apresentados ao
conselho fiscal e à assembleia geral.

ARTIGO 29.º

Distribuição de resultados

50 % dos lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de
impostos e de deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas im-
postas por lei, serão afectos a dividendos, salvo se a assembleia ge-
ral decidir em contrário, por maioria correspondente a 81 % do
capital social.

ARTIGO 30.º

Distribuição antecipada de resultados

O conselho de administração ou o administrador único, com pa-
recer favorável do conselho fiscal, poderá distribuir pelos accionis-
tas lucros ou reservas no decurso de um exercício, nos termos pre-
vistos na lei.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 31.º

Vária

1 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se em exercício
efectivo de funções a partir da sua eleição, sem dependência de quais-
quer formalidades e manter-se-ão em funções até à sua efectiva subs-
tituição.

2 � Os membros dos órgãos sociais serão remunerados pelo modo
que for estabelecido, em assembleia geral ou por uma comissão de
accionistas em que a assembleia delegue, tendo-se em conta a espe-
cialidade do regime de remuneração dos revisores oficiais de contas.

ARTIGO 32.º

Arbitragem

1 � Todos os diferendos decorrentes do presente contrato entre
a sociedade e os seus accionistas, designadamente quanto à sua apli-
cação e interpretação, serão resolvidos definitivamente por um tri-
bunal constituído por três árbitros nomeados, nos termos legais, que
julgarão segundo juízos de equidade.

2 � O tribunal funcionará em Lisboa.

ARTIGO 33.º

Membros dos órgãos sociais

Ficam desde já eleitos para o quadriénio de 1999-2002, sendo o
administrador único dispensado de caução, os seguintes membros:

Mesa da assembleia geral: presidente � Media Contacts, S. A.; se-
cretário � Teresa Gabriela Vidal Vilhena Magalhães Crespo Salvador.

Administrador único: Fernando Mendes da Cruz, residente na Rua
das Eiralvas, 6, Alto do Lagoal, Caxias, Oeiras, contribuinte fiscal
n.º 100413943.

Fiscal único � Freire Loureiro & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, torre 1, 15.º, em
Lisboa, pessoa colectiva n.º 501829288; suplente � Dias, Negrão &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede nas
Amoreiras, torre 1, 15.º, em Lisboa, pessoa colectiva n.º 501776311.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000198250

PIRES & LUDOVINA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 025/020204; identificação de pessoa colectiva
n.º 505951797; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
32/020204.

Certifico que entre:
1.ª Ludovina Pires Martins, solteira, maior, natural da freguesia e

concelho de Vila de Rei, residente na Praceta de João Villaret, 1,
rés-do-chão, D, na Venda Nova, concelho da Amadora, contribuinte
fiscal n.º 164880801, titular do bilhete de identidade n.º 9110365,
emitido em 1 de Junho de 2001, pelos Serviços de Identificação Ci-
vil de Lisboa;

2.ª Emília Pires Rodrigues, natural da indicada freguesia de Vila de
Rei, solteira, maior, residente na Rua do Actor João Rosa 19, 1.º,
direito, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 201024640, titular do bi-
lhete de identidade n.º 2471894, emitido em 7 de Janeiro de 2002
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pires & Ludovina Martins, L.da,
e vai ter a sua sede na Avenida de João Crisóstomo 50-A, freguesia
de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa
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2 � A gerência poderá deslocar, livremente, a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou formas locais de representa-
ção, no território nacional.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de vestuá-
rio, artigos de boutique e lingerie.

3.º

0 capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de 100 euros da sócia Ludovina Pires Martins, e outra do valor
nominal de 4900 euros da sócia Emília Pires Rodrigues.

4.º

1 � A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, se
tal vier a ser deliberado em assembleia geral, bem como a sua repre-
sentação, será exercida pela sócia Ludovina Pires Martins, que desde
já fica nomeada gerente.

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

5.º

Às sócias poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 50 000 euros, desde que a chamada
seja deliberada pela unanimidade dos votos representativos de todo
o capital social.

6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

7.º

A sociedade poderá amortizar quotas em caso de penhora, arresto,
arrolamento, interdição ou morte do respectivo titular.

8.º

É vedado aos gerentes intervir em nome da sociedade em fianças,
abonações, livranças, letras de favor e outros actos estranhos aos
negócios sociais.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000198248

LOURES

AUTO QUINTA NOVA DE LOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2470;
identificação de pessoa colectiva n.º 500590060.

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

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198700

METALÚRGICA MÁRIO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6502;
identificação de pessoa colectiva n.º 501932763.

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

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198693

EXPERTFISCO � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 629;
identificação de pessoa colectiva n.º 503860000.

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

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198687

CENTRO CLÍNICO PROF. CUNHA MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9680;
identificação de pessoa colectiva n.º 502831963.

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

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198684

MAÇAS & MAÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9067;
identificação de pessoa colectiva n.º 502677570.

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

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198673

EVA & CÂNDIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8353;
identificação de pessoa colectiva n.º 502514477.

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

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198671

ACCOUNT VALOR � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 874;
identificação de pessoa colectiva n.º 506417727; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/20030103.

Certifico que, por escritura de 3 de Janeiro de 2003, exarada a
fl. 128 do livro n.º 95 do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ACCOUNT VALOR � Contabi-
lidade e Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa das Prioras, 1, 3.º,
esquerdo, rectaguarda, freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de ges-
tão e contabilidade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quo-
tas: uma do valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio
Ricardo Nuno Friaças da Silva, e duas iguais do valor nominal de
1000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Luís
Filipe de Jesus Sequeira Serra e Francisco José Pimenta da Silva
Lalanda Jorge.

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 107 � 9 de Maio de 2003 9842-(71)

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Ricardo Nuno
Friaças da Silva e Luís Filipe de Jesus de Sequeira Serra.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001398441

DENTALFORMA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 892/
20030117; identificação de pessoa colectiva n.º P 505108224;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030117.

Certifico que entre João Bruno de Almeida Taborda de Carvalho
Gomes e Luís Frederico de Almeida Taborda de Carvalho Gomes.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si, uma sociedade

comercial por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DENTALFORMA � Serviços
Médicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Palmira Bastos, 6, 8.º,
esquerdo, freguesia da Portela, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médi-
cos. Gestão de consultórios, comercialização de materiais e equipa-
mentos médicos e respectivos transportes, formação e afins.

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 de
4900 euros do sócio João Bruno de Almeida Taborda de Carvalho
Gomes, e outra de 100 euros do sócio Luís Frederico de Almeida
Taborda de Carvalho Gomes.

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, a qual poderá não ser remu-
nerada, 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 parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Bruno de Almeida
Taborda de Carvalho Gomes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica desde já autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e lo-
cação financeira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001237510

JOMADUL � COMÉRCIO DE MÓVEIS
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 888/
20030115; identificação de pessoa colectiva n.º P 506391388;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/20030115.

Certifico que José Manuel Veríssimo Lourenço, contribuinte fis-
cal n.º 208360530, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, e mulher, Marília Dulce Castelo Esteves Lou-
renço, contribuinte fiscal n.º 187291918, natural da freguesia de
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Fanhões, concelho de Loures, casados no regime da comunhão de
adquiridos, residentes na Rua da Bela Vista, Vivenda Paraíso, em
Fanhões, Loures, titulares dos bilhetes de identidade, respectivamente,
n.os 6265720, de 13 de Março de 1998, e 7699167, de 13 de Março
de 1998, emitidos em Lisboa, pelos Serviços de Identificação Civil,

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus refe-
ridos bilhetes de identidade.

E disseram:
Que, pela presente escritura, constituem entre si, uma sociedade

comercial por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JOMADUL � Comércio de
Móveis e Electrodomésticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Salvador Allende, lote 8,
rés-do-chão, direito, freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

3 � Mediante simples deliberação da gerência, a sociedade pode
estabelecer sucursais, agências, delegações, filiais ou outras formas
de representação, no território nacional ou no estrangeiro, bem como
mudar a sua sede, nos termos da lei.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria, comércio, exportação e
importação de móveis, electrodomésticos e decorações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de 5000 euros, pertencente ao sócio José Manuel Veríssimo Lou-
renço, e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia
Marília Dulce Castelo Esteves Lourenço.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre,
reservando-se, porém, em primeiro lugar, à sociedade, o direito de
preferência e, em segundo lugar, aos sócios não cedentes, se a socie-
dade dele não usar.

2 � Se mais de um sócio quiser usar deste direito de preferência,
a quota será distribuída entre eles na proporção das que então pos-
suírem.

ARTIGO 5.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, conti-
nuando com o sócio ou sócios sobrevivos e um único representante
dos herdeiros do sócio falecido.

ARTIGO 6.º

É vedado aos sócios constituir a quota em garantia ou caução de
alguma obrigação.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e representação da sociedade é exercida pelo ge-
rente ou gerentes designados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes, sem remuneração, os
sócios.

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

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, pelo valor que
lhe corresponder no último balanço social, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por venda judicial da quota, qualquer que seja a forma usada.
2 � As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-

dos os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do cor-
respondente valor.

3 � 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.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades, ainda que regu-
ladas por leis especiais, criar novas sociedades ou comparticipar na
sua criação, e livremente associar-se, colaborar e tomar interesses

com quaisquer entidades singulares ou colectivas, mesmo que o ob-
jecto e a actividade desses agrupamentos, sociedades e entidades seja
diferente do seu.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001396228

GABIVERDE � FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 687/
20000512; identificação de pessoa colectiva n.º P 504955454;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 17/20030129

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram altera-
dos os artigos 1.º, 3.º e 4.º do pacto, os quais passam a ter a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede em Loures, na Rua do Funchal, 49,
1.º, freguesia e concelho de Loures.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros
cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
o que for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio César
Nuno Branco Simões.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001237103

VIÇOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 905/
20030123; identificação de pessoa colectiva n.º P 506432564;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20030123.

Certifico que Luís Filipe Grilo de Almeida Viçoso, contribuinte
fiscal n.º 179920430, natural da freguesia de São Sebastião da Pe-
dreira, concelho de Lisboa, e mulher, Carla Cristina Fé Ferreira Vi-
çoso, contribuinte fiscal n.º 217579019, natural da freguesia de São
Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, casados sob o regime da co-
munhão de adquiridos, residentes na Travessa da Bela Vista, 6,
Fanhões, Loures, portadores dos bilhetes de identidade, respectiva-
mente, n.os 7911306, emitido em 12 de Novembro de 2001, e
8613482, emitido em 13 de Março de 2001, ambos pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos referidos bilhetes
de identidade.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

por quotas nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Viçoso, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa da Bela Vista, 6,
anexo, em Fanhões, freguesia de Fanhões, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representação de
equipamentos hoteleiros. Prestação de serviços, montagem e assis-
tência técnica de equipamentos hoteleiros.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada só-
cio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente,

 3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Luís Filipe Grilo de
Almeida Viçoso.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001237804

ABRACAIXILHOS � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 873;
identificação de pessoa colectiva n.º 506404749; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/20030103.

Certifico que, por escritura de 2 de Janeiro de 2003, exarada a
fl. 113 do livro n.º 95 do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas de Lisboa II, entre Mário Rui Moreira Rebelo e
José Manuel da Conceição Peta, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ABRACAIXILHOS � Serralharia
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 13 de Maio, 490, ar-
mazém, Bairro das Cachoeiras, freguesia de São João da Talha, con-
celho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
de serralharia civil.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 15 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação, tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001398433

GLOBALVALUE � CONSULTORIA, GESTÃO
E MARKETING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 871;
identificação de pessoa colectiva n.º 506406466; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 20/20021230.

Certifico que, por escritura de 26 de Dezembro de 2002, exarada
a fl. 59 do livro n.º 95 do Centro de Formalidades das Empresas de
Lisboa II, Rui Miguel Santa Bárbara Fernandes, constituiu a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GLOBALVALUE � Consultoria,
Gestão e Marketing, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Peregrinação,
lote 4.39.01.F, 6.º, D, Moscavide Expo, freguesia de Moscavide, con-
celho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços, consultoria
e formação nas áreas de gestão, marketing, publicidade, vendas e
realização e avaliação de projectos de investimento.

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, a qual poderá não ser remunerada, con-
forme aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001398409
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MASTERTON � SISTEMAS DE CÓPIA E PRODUTOS
PARA EMPRESAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 881;
identificação de pessoa colectiva n.º 506430030; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 16/20030108.

Certifico que, por escritura de 8 de Janeiro de 2003, exarada de
fl. 117 a fl. 1118 v.º do livro n.º 316 do Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, por José Manuel da
Conceição Valente, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MASTERTON � Sistemas de
Cópia e Produtos para Empresas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Sabino Duarte, 5-A,
no lugar de Bobadela, freguesia de Bobadela, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação de produtos e equipamentos de telecomunicações, de infor-
mática, de sistemas de cópia e mobiliário para escritório. Prestação
de serviços e assistência técnica em equipamentos de telecomunica-
ções, informática e sistemas de cópia.

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, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000698417

CHURRASQUEIRA LENIZÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 228;
identificação de pessoa colectiva n.º 504651382; averbamentos
n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: of. 11, 13 e 14/20030108.

Certifico que, por escritura de 7 de Janeiro de 2003, exarada a
fl. 88 do livro n.º 316 do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas de Lisboa I, foram efectuados os seguintes actos
de registo:

1 � Of. apresentação n.º 11/20030108, averbamento n.º 1.
Facto: cessação das funções de gerência.
Gerente: José Augusto Rebelo Reis.
Causa: cessão.
Data: 7 de Janeiro de 2003.
1 � Of. apresentação n.º 13/20030108, averbamento n.º 2.
Facto: cessação das funções de gerência.
Gerente: Maria Helena Costa Colaço Gonçalves.

Causa: cessão.
Data: 7 de Janeiro de 2003.
4 � Apresentação n.º 14/20030108.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 5.º
Gerência: compete a sócio ou a não sócios.
Gerentes nomeados: os sócios.
Forma de obrigar: é suficiente a intervenção de um gerente.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001398450

ARTITEIA, SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 816;
identificação de pessoa colectiva n.º 505042533; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 11/20030103.

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2002, exarada
a fl. 55 do livro n.º 315 do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Lisboa I, foi alterado integralmente o con-
trato, mantendo, no entanto, o objecto e o capital social, passando
o mesmo a ser o constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARTITEIA, Serviços de Protec-
ção Ambiental, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de São Julião, lote 2,
loja esquerda, freguesia de Frielas, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de pro-
tecção ambiental, higiene e controlo de odores, desinfestações e
desinfecções, actividade fotográfica, actividade secretariado, organi-
zação e festas, incentivos, exposições, publicidade, artes gráficas,
compra e venda, gestão de suportes publicitários e afins, estudos de
mercado e sondagens de opinião, compra e venda de bens imobiliá-
rios e promoção imobiliária, relações públicas, compra e venda de
produtos de higiene e cosmética, comércio de vestuário.

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 do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � São gerentes os sócios, já nomeados.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001398425
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TOALHA PROTEGIDA � TRATAMENTO DE ROUPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 908/
20030124; identificação de pessoa colectiva n.º P 506422526;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/20030124.

Certifico que:
1.º António Carlos Gomes Pereira, contribuinte fiscal

n.º 114183538, natural da freguesia de Santa Maria dos Olivais,
concelho de Lisboa, casado com Maria Filomena Pereira Mendes Leal
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente em Vilas do So-
lar, SAC, 197, Santo António dos Cavaleiros, Loures, portador do
bilhete de identidade n.º 2036571, de 20 de Março de 2002, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

2.º Carlos Alberto Magalhães Barbosa, contribuinte fiscal
n.º 153149221, natural de Angola, casado com Maria Teresa Pe-
reira Munhoz Barbosa sob o regime da comunhão de adquiridos, re-
sidente na Rua da Indústria, 56, 1.º, Alcântara, Lisboa, portador do
bilhete de identidade n.º 8320387, de 13 de Maio de 1999, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos referidos bilhetes
de identidade.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Toalha Protegida � Tratamento
de Roupa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Vilas do Solar, lote 217-218,
loja 7, lugar e freguesia de Santo António dos Cavaleiros, concelho
de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de tra-
tamento de roupa.

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 do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001237073

TEMPO DE ANTENA � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
NA INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 898;
identificação de pessoa colectiva n.º 506398293; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/20030121.

Certifico que, por escritura de 21 de Janeiro de 2003, exarada de
fl. 144 a fl. 146 do livro n.º 318 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Tempo de Antena � Sistemas
de Informação na Internet, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gonçalves Zarco, 8,
9.º, direito, freguesia da Portela, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na concepção, desenvolvimento,
instalação, gestão, comercialização e exploração de suportes e meios
de procura na Internet. Sistemas de informação nas áreas de Internet,
multimédia, audiovisual, cinema, fotografia, publicidade. Prestação
de serviços de assessoria técnica nas referidas áreas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, sendo: duas
quotas iguais no valor nominal de 2250 euros cada, tituladas uma
por cada um dos sócios Bruno Filipe Coelho da Costa e David Ra-
mos Neto Lins, e outra do valor nominal de 500 euros, titulada pelo
sócio André Filipe Coelho da Costa.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio David Ramos Neto
Lins e a não sócia Sílvia Cristina Guerreiro Raimundo, solteira, maior,
residente na Rua de Pedro Álvares Cabral, 7, 5.º, F, Portela, Loures.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000647421
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M. AZEVEDO & A. MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 913;
identificação de pessoa colectiva n.º 506403564; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/20030128.

Certifico que, por escritura de 27 de Janeiro de 2003, exarada a
fl. 27 do livro n.º 98 do Centro de Formalidades das Empresas de
Lisboa II, entre Manoel Claudemi de Azevedo e Aldo Aparecido
Bezerra Martins, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Azevedo & A. Martins, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Amílcar Cabral,
lote 18-19, loja 16, Centro Comercial da Bobadela, freguesia da
Bobadela, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em reparação de calçado, malas e
acessórios. Confecção de chaves e comercialização dos seus produ-
tos.

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 do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manoel Claudemi de
Azevedo.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001237154

RICARDO HÉLDER & ASSUNÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 912;
identificação de pessoa colectiva n.º 506457737; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/20030128.

Certifico que, por escritura de 23 de Janeiro de 2003, exarada a
fl. 32 do livro n.º 319 do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Lisboa, entre Ricardo Hélder Ferreira Lopes
e Maria de Assunção Ferreira Lopes, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ricardo Hélder & Assunção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Pedro Fran-
co, 25, Torre da Besueira, freguesia de Fanhões, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em talho, comercialização de
carnes e produtos alimentares.

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 do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Ricardo Hélder Ferreira
Lopes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001237146

ORGANIZAÇÕES BETI, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 254/
530919; identificação de pessoa colectiva n.º 500208018; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 4/20020531.

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

Apresentação n.º 4/20020531.
Facto: designação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � Maria do Rosário Lima

de Brito e Cunha Leite de Castro; vogais � António Joaquim da
Silva Amado Leite de Castro e Rui de Brito e Cunha Leite de Cas-
tro.

Fiscalização: fiscal único � Gregório & Frescata, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Luciano de Oliveira
Frescata, revisor oficial de contas; suplente � Jaime Pereira Gre-
gório, casado, residente na Estrada da Ameixoeira, 23, 2.º, esquerdo,
Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198074

TERRIOBRA � CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 636;
identificação de pessoa colectiva n.º 501122800; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 24/
20020523.

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

4 � Apresentação n.º 24/20020523.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Avenida de 25 de Abril, 7, 1.º, direito, freguesia da Portela,

concelho de Loures.
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O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198073

K. A. SCHMERSAL KMBH
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 265;
identificação de pessoa colectiva n.º P 980186927; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 8/20030103.

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

Alterado o artigo 1.º, passando a denominar-se K. A. Schmersal
KmbH (sucursal em Portugal).

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198072

AUTO TÁXIS TOJENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 808;
identificação de pessoa colectiva n.º 500460256.

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

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198071

MARIAMALA, COMÉRCIO ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

(actualmente MARIAMALA, COMÉRCIO ACESSÓRIOS
DE MODA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 523/
990420; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/
20030117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o pacto, quanto aos artigos 1.º, 3.º, 5.º e 8.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Mariamala, Comércio
Acessórios de Moda, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, constituído por uma quota de igual valor, perten-
cente à única sócia.

ARTIGO 5.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A gerência com ou sem remuneração, conforme vier a ser

deliberado em assembleia geral, será exercida pela única sócia Marília
Cristina Marques Almeida Carracha, desde já nomeada gerente.

3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)

ARTIGO 8.º

Os negócios jurídicos celebrados entre o sócio e a sociedade de-
vem servir a prossecução do objecto da sociedade, que desde já fi-
cam autorizados por esta.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001398042

WECONNECT � DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 911;
identificação de pessoa colectiva n.º 506436470; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/20030127.

Certifico que, por escritura de 21 de Janeiro de 2003, exarada a
fl. 139 do livro n.º 318 do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Lisboa I, entre David Trindade Mourato e
Pedro Miguel Lopes dos Reis, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma WECONNECT � Desenvolvi-
mento de Software, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Eça de Queiroz, 11,
9.º, direito, no lugar e freguesia da Portela, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e exportação de
produtos e equipamentos informáticos. Prestação de serviços e as-
sistência técnica na área de informática. Consultoria, análise e de-
senvolvimento de aplicações informáticas.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001237871

ORTOPEDIA I. QUEIRÓS � COMÉRCIO A RETALHO
DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 904;
identificação de pessoa colectiva n.º 506380114; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 25/20030122.

Certifico que, por escritura de 9 de Dezembro de 2002, exarada a
fl. 2 do livro n.º 94 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Lisboa II, Maria Isabel de Carvalho Queirós Santos,
constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ortopedia I. Queirós � Comér-
cio a Retalho de Produtos Ortopédicos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Pedro de
Carvalho, 2-A, freguesia de Moscavide, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos
ortopédicos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, conforme
aquela decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única.

ARTIGO 5.º

A sócia única 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.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001237839

TECNOTAPA � SOCIEDADE CONTABILÍSTICA
DE CONTRIBUINTES E ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3709/
810420; identificação de pessoa colectiva n.º 501153365; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 42/20020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram altera-
dos os artigos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5985,57
euros, dividido em três quotas: uma de 2992,79 euros, pertencente à
sócia Josefina da Conceição Alves, e duas de 1496,39 euros, perten-
centes uma a cada um dos outorgantes Vera Sandra Alves Pires Felício
e Narciso Jorge Alves Pires.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo das sócias Josefina da Con-
ceição Alves e Vera Sandra Alves Pires Felício, desde já nomeadas
gerentes.

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

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198061

SOCIEMBAL � COMÉRCIO DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 433;
identificação de pessoa colectiva n.º 503515558; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 45/20020314.

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

10 � Apresentação n.º 45/20020314.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 402 410$, em dinheiro, subscrito pelos

sócios na proporção das respectivas quotas, pelo que passa para
1 002 410$, redenominado em 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) Mário Pedro da Silva Maximino Moura, com 1197,11 euros

(bem próprio) e 802,89 euros (bem comum);
2) Joana do Carmo César da Silva Ribeiro, com 1333,33 euros;
3) Joana do Carmo César da Silva Ribeiro;
4) Márcio Alexandre César Ribeiro;
5) Nélson Jorge César Ribeiro;
6) Patrícia Vanessa César Ribeiro, os quatro com 1666,67 euros

em comum e sem determinação de parte ou direito.

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198060

HOLDING THERMIE (PORTUGAL) � INVESTIMENTOS
MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 915;
identificação de pessoa colectiva n.º 503656054; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 6/20030116.

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2002, exarada
de fl. 66 a fl. 67 do livro n.º 277-C do 24.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198059

COMBUSTEC � ASSISTÊNCIA TÉCNICA À INDÚSTRIA
PETROLÍFERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 734;
identificação de pessoa colectiva n.º 505511533; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20021010.
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Certifico que, por escritura de 26 de Setembro de 2001, exarada
de fl. 31 a fl. 32 do livro n.º 315-G do 10.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi alterado o artigo 1.º do contrato social, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade continue a adoptar a firma COMBUSTEC � Assis-
tência Técnica à Indústria Petrolífera, L.da, com sede na Rua dos
Heróis de Mucaba, lote 19, armazém direito, Bairro de Angola, na
localidade e freguesia de Camarate, concelho de Loures.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198058

STARVIP � COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS
PARA O LAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 886/
20030114; identificação de pessoa colectiva n.º P 506443957;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20030114.

Certifico que Maria de Lurdes Pereira Rodrigues Oliveira, contri-
buinte fiscal n.º 133510484, natural da freguesia de Ester, concelho
de Castro Daire, casada com José Carlos Silva Oliveira sob o regime
da comunhão de adquiridos, residente na Rua dos Combatentes do
Ultramar, 133-A, em Loures, portadora do bilhete de identidade
n.º 7821160, de 22 de Outubro de 2002, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a sua identidade por exibição do referido bilhete de iden-
tidade.

Por ela foi dito:
Que constitui uma sociedade unipessoal por quotas, nos termos

constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma STARVIP � Comercialização de
Artigos para o Lar, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Combatentes do Ul-
tramar, 133-A, freguesia e concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na representação e divulgação de
empresas. Serviços de marketing e publicidade. Importação e expor-
tação. Comércio de artigos para o lar. Gestão de bens imóveis pró-
prios ou alheios.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica 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.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001395884

RAMESHCHANDRA C. M., UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 891;
identificação de pessoa colectiva n.º 506438252; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 32/20030116.

Certifico que, por escritura de 15 de Janeiro de 2003, exarada de
fl. 44 a fl. 45 do livro n.º 318 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, por Rameshchandra Chhaaga-
nial Morjaria, que também usa Rameshchandra Chhaganial Morjaria,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rameshchandra C. M., Unipessoal,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro Álvares Cabral, 2,
1.º, direito, freguesia da Portela, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e ex-
portação de brindes, quinquilharias, brinquedos, roupas e materiais
electrónicos.

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, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000698433

JOSÉ FIGUEIREDO DA COSTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 890;
identificação de pessoa colectiva n.º 506438317; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 31/20030116.

Certifico que, por escritura de 15 de Janeiro de 2003, exarada de
fl. 33 a fl. 35 do livro n.º 318 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Figueiredo da Costa & Fi-
lho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Nicolau, 2, no
lugar de Montemor, freguesia e concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serralharia civil.
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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, sendo:
uma do valor nominal de 4000 euros, titulada pelo sócio José
Figueiredo da Costa, e outra do valor nominal de 1000 euros, titu-
lada pelo sócio Luís Filipe Gonçalves da Costa.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Figueiredo da
Costa.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

24 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000647367

INTERKIOSK � DISTRIBUIÇÃO, SERVIÇOS
E MARKETING DE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 889;
identificação de pessoa colectiva n.º 506252825; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 30/20030116.

Certifico que, por escritura de 15 de Janeiro de 2003, exarada de
fl. 10 a fl. 12 v.º do livro n.º 97 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, entre Mónica Sofia Miguel

da Costa, Pedro Joaquim Oliveira Ribeiro, Paulo Jorge da Bárbara
Vila, Tiago André Nunes Melro Pinto Ribeiro, Eugénia de Jesus Vaz
Figueiredo, António Joaquim Jacob Faria, José Amadeu Lopes Afonso
e Luciano Antunes Barata dos Reis, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INTERKIOSK � Distribuição, Servi-
ços e Marketing de Publicações, L.da, e tem a sua sede na Rua de
João de Deus, 1.º, Vivenda Andrade, freguesia de São João da Talha,
concelho de Loures.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a distribuição, importação e expor-
tação de publicações, de artigos de bazar e tabacaria e outros afins,
habitualmente comercializados em estabelecimentos denominados
como tabacarias e bancas de jornais e revistas. Prestação de serviços
no domínio dos média escritos e outras actividades culturais infor-
mativas e de lazer. Exploração de lojas dirigidas à venda de publica-
ções e artigos de bazar e de tabacaria. Marketing de publicações e
produtos de bazar.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem o capital social, integralmente realizado em di-
nheiro, de 40 000 euros, correspondente à soma de oito quotas iguais
do valor nominal de 5000 euros cada uma, sendo cada sócio titular
de uma quota.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre,
sendo, por isso, desde já autorizada a divisão necessária à cessão
parcial; no caso de a cedência ser a estranhos, tem que ser consentida
pela sociedade, ficando desde já, a esta, reservado o direito de pre-
ferência, em primeiro lugar e, em seguida, aos sócios não cedentes.

2 � A sociedade pode proceder à amortização, adquirir ou fazer
adquirir por sócio ou terceiro, qualquer quota, em caso de penhora,
arresto ou arrolamento ou, no caso de falência do respectivo titular,
ou quando, for cedida sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertencem
aos gerentes, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Pedro
Joaquim Oliveira Ribeiro, António Joaquim Jacob Faria e José
Amadeu Lopes Afonso.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de dois gerentes, em
todos os actos e contratos, incluindo nos de aquisição, alienação e
oneração de bens imóveis, alienação, oneração e locação de estabe-
lecimento.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade, conforme for deci-
dido em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Os gerentes não podem exercer actividade em concorrência com
a da sociedade, quer directamente, quer participando em sociedades
que a exerçam, a menos que sejam para tanto autorizados pela as-
sembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada
dirigida aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência, excepto
se a lei prescrever outra forma de convocação.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por advogado ou solicitador.

ARTIGO 8.º

Falecendo um sócio, os seus herdeiros designarão de entre eles um
representante comum que exercerá os poderes inerentes à quota
indivisa. Para representante comum pode igualmente ser indicado
um advogado ou solicitador.

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000647359



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 107 � 9 de Maio de 2003 9842-(81)

VIAGENS DE SONHO � VIAGENS E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 899;
identificação de pessoa colectiva n.º 506288404; inscrição n.º 1,
número e data da apresentação: 12/20030121.

Certifico que, por escritura de 8 de Novembro de 2002, exarada
de fl. 67 a fl. 69 do livro n.º 309 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Viagens de Sonho � Viagens e
Lazer, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta do Padre Américo, 2,
no lugar e freguesia de Santo Antão do Tojal, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
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 em agência de viagens, prestação
de serviços na área do lazer e ocupação de tempos livres.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma do valor nominal de 55 000 euros, titulada pelo sócio José Carlos
Ferreira Alfaro; uma do valor nominal de 15 000 euros, titulada pela
sócia Maria José Cardoso Boavida Lopes Alfaro, e outra do valor
nominal de 30 000 euros, titulada pelo sócio Luís Filipe Lopes Alfaro.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 200 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Maria José Car-
doso Boavida Lopes Alfaro e Luís Filipe Lopes Alfaro.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000647448

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

TRANSPORTES PITORRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 435; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/030106.

Certifico que, por Luís da Costa Pitorro, casado com Maria
Joaquina Machado Coelho Pitorro na comunhão de adquiridos, e
Elisabete Sofia Coelho Pitorro, solteira, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Pitorro, L.da, e tem a sua
sede na Estrada da Serra, 4, Camondes, freguesia de São Quintino,
concelho de Sobral de Monte Agraço.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os transportes rodoviários de mer-
cadorias, importação e exportação, logística e distribuição.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma do valor
nominal de 2000 euros, pertencente a Luís da Costa Pitorro, e uma
do valor nominal de 48 000 euros da sócia Elisabete Sofia Coelho
Pitorro.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, compete aos actuais sócios Luís da Costa
Pitorro e Elisabete Sofia Coelho Pitorro, que desde já ficam nomea-
dos gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de dois gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios é livre, a
cessão a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade.

Pelos outorgantes foi ainda dito:
Que já foi efectuado o depósito da totalidade do capital social, na

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Sobral de Monte Agraço, agên-
cia de Sobral de Monte Agraço, em 30 de Setembro corrente.

Que são da responsabilidade da sociedade todas as despesas de
constituição e registo, ficando desde já autorizada a gerência a pro-
ceder ao levantamento do capital social depositado na instituição
bancária atrás mencionada, nos termos do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais, a fim de fazer face às ditas despesas e à
aquisição de bens e equipamentos necessários à prossecução imediata
do objecto social.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Manuel Gon-
çalves Nogueira. 2001550138
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TRANSPORTES MANUEL JOAQUIM DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 216; identificação de pessoa colectiva
n.º 503545686; data do depósito: 30122002.

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

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Manuel
Gonçalves Nogueira. 2001551940

MATIAS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 24; identificação de pessoa colectiva n.º 501204393;
data do depósito: 27122002.

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

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Manuel
Gonçalves Nogueira. 2001551932

ORBIMOTOR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 436; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/030108.

Certifico que, por Ângelo Fernando Neves Pereira, solteiro, maior,
e Ângelo Pereira Carlos, casado com Maria do Carmo Silva Neves
Carlos na comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ORBIMOTOR � Comércio de Auto-
móveis, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Lavadouros, Pêro Negro,
freguesia de Sapataria. concelho de Sobral de Monte Agraço.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucur-
sais, filiais ou outras formas locais de representação da sociedade,
em qualquer ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em compra e venda, importação
e exportação de veículos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor no-
minal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios
que forem nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes ambos os sócios.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, em juízo e fora dele, é suficiente a assinatura
de um sócio gerente.

2 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas a não sócios depende do consenti-
mento da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual,
de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for 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.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Manuel Gon-
çalves Nogueira. 2001550600

GRÁFICA SOBRALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 418; identificação de pessoa colectiva
n.º 502020121; averbamento n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 1/021127.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Deslocação da sede para a Zona Industrial Casal de Espinheira,
freguesia e concelho de Sobral de Monte Agraço.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Manuel
Gonçalves Nogueira. 2001550472

VILAMANJAR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA HOTELEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 270; identificação de pessoa colectiva
n.º 504131346; data do depósito: 021212.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cidália da Con-
ceição Henriques Pais dos Santos. 2001550570

M. M. � DESIGN ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 439; identificação de pessoa colectiva
n.º 502719133; inscrições n.os 8, 9 e 10; números e data das apre-
sentações: 1 a 3/030129.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, e pelas apre-
sentações n.os 1, 2 e 3/030129, foram efectuados os seguintes regis-
tos:

1) Deslocar a sua sede social.
2) Alterar parcialmente o contrato social, nos seus artigos 1.º e

3.º, passando a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma M. M. � Design Associados, L.da, e
tem a sua sede em Pólo Empresarial da Sapataria, Casal dos Caixei-
ros, lote 11, Rua C, lugar e freguesia de Sapataria, concelho de Sobral
de Monte Agraço.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor nominal de
2500 euros e uma no valor nominal de 2000 euros, ambas perten-
centes à sócia Idalina Maria Martins Costa, e uma no valor nominal
de 500 euros, pertencente ao sócio Victor Manuel Myakawa.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Manuel Gon-
çalves Nogueira. 2001551894

MONTEGES � GESTÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E. M.

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 1; identificação de pessoa colectiva n.º 505414104;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/030223.

Certifico que, em referência à empresa em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração parcial do contrato com aumento do capital social de
24 939,89 euros para 50 000 euros, sendo o aumento em dinheiro,
tendo, em consequência, sido alterado o n.º 1 do artigo 5.º, o qual
passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � O capital estatutário de Monteges, E. M., é de 50 000 euros,
integralmente realizado em dinheiro e nos demais elementos do
activo social, sendo detido na sua totalidade pelo município de Sobral
de Monte Agraço, através da sua câmara municipal.

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Manuel Gon-
çalves Nogueira. 2001551959

RICSILV, PRODUTOS ALIMENTARES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 438; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/030116.

Certifico que, por Ricardo Jorge Lourenço Silva, casado com
Idalina Margarida da Silva Terrucha na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de RICSILV, Produtos Alimen-
tares, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

a) A sede social é na Urbanização Casal Miranda, lote 44, 1.º-A,
freguesia de Santo Quintino, vila e concelho de Sobral de Monte
Agraço.

b) A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho de Sobral de Monte Agraço ou para concelho limítrofe, e,
bem assim, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a preparação, embalagem e comér-
cio por grosso de produtos alimentares, frescos e congelados.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde a uma única quota de igual valor, pertencente
ao único sócio.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao
único sócio Ricardo Jorge Lourenço Silva, que fica desde já nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Manuel Gon-
çalves Nogueira. 2001551878

ICARSIL � INDÚSTRIA DE CARNES SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 69; identificação de pessoa colectiva n.º 502104651;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresen-
tação: 2/021120.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 5.º, o qual pas-
sara a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

A gerência e administração da sociedade, bem como a sua repre-
sentação em juízo e fora dele, activa e passivamente, pertence a
dois gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os seus actos e
contratos com a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Manuel
Gonçalves Nogueira. 2001551967

TORRES VEDRAS

LINEMUSIC � INSTRUMENTOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4110; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20020716.

Certifico que entre Mónica Sofia Soares Silvestre, solteira, maior,
e Romeu José Miranda Gomes, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LINEMUSIC � Instrumentos
Musicais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização das Arrotejas,
lote 19, no lugar de Arneiros, freguesia de Ventosa, concelho de Torres
Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e importação de
instrumentos musicais e seus acessórios. Artigos de iluminação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2000514227

FRANCISOBRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020711.

Certifico que Francisco Alves, solteiro, maior, constituiu a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FRANCISOBRA � Construção
Civil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Moinhos, 3, lugar de
Casal Cochim, freguesia da Silveira, concelho de Torres Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil.

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, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003386483

PRHS, CONSTRUÇÕES E COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4095; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020703.

Certifico que entre Henrique Manuel Bernardo Santos, casado com
Natália Maria Silva Costa Santos na comunhão geral de quem se
encontra separado judicialmente de pessoas e bens, com 2500 euros,
e João Paulo Gomes Duarte Rodrigues, casado com Maria Noémia
Rodrigues Duarte na comunhão de adquiridos, com 2500 euros, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PRHS, Construções e Compra e
Venda de Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Sossego, 3, rés-
-do-chão, em Montengrão, freguesia de Ventosa, concelho de Tor-
res Vedras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil
e compra e venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 15 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada por prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar de entre eles um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2001569068

VIDEONETDOC � ALUGUER E COMÉRCIO DE VÍDEO,
ÁUDIO E MULTIMÉDIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4136; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020809.

Certifico que Célia Fernanda Costa Moreira Azevedo Ferreira, ca-
sada com José Manuel Azevedo Gomes Ferreira na comunhão de
adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VIDEONETDOC � Aluguer e
Comércio de Vídeo, Áudio e Multimédia, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 247, 20-B,
Caixeiros, freguesia de Silveira, concelho de Torres Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em aluguer e comercialização de
jogos electrónicos, vídeo, áudio e multimédia. Prestação de serviços

na área de vídeo e multimédia. Aluguer de equipamento informático
e tempo de acesso à Internet. Reprografia. Prestação de serviços na
área de contabilidade.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica desde já autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e lo-
cação financeira, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003386076

LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA
MANUEL ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4135; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020807.

Certifico que entre Manuel Vitorino Martins Veloso Abrantes,
casado com Cristina Lúcia Nascimento Silva Abrantes na comunhão
de adquiridos, com 2500 euros, e João Luís Alves de Almeida Reis,
casado com Ana Paula Ferreira dos Reis Almeida na comunhão de
adquiridos, com 2500 euros, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Laboratório de Prótese Dentária
Manuel Abrantes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Torres Vedras, na Rua de
Henriques Nogueira, 27, rés-do-chão, anexo, freguesia de São Pedro
e São Tiago, concelho de Torres Vedras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em laboratório de prótese dentária.
Prestação de serviços médicos e dentários.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
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valor nominal de 4500 euros, titulada pelo sócio Manuel Vitorino
Martins Veloso Abrantes, e outra do valor nominal de 500 euros,
titulada pelo sócio João Luís Alves de Almeida Reis.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel Vitorino
Martins Veloso Abrantes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003386068

ANA PAULA LEAL � VÍDEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4134; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020807.

Certifico que entre Fernando José da Cruz Gonçalves, com 2500
euros, e Ana Paula Plácido Leal, com 2500 euros, casados entre si
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ana Paula Leal � Vídeos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Vale de Janelas, fre-
guesia de A-dos-Cunhados, concelho de Torres Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção, comercialização,
importação, exportação e distribuição de vídeo.

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 no
valor nominal de 2500 euros cada, tituladas, uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003386050

O FAZFUMO � CAFÉ SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4233; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020806.

Certifico que entre Ludgero Gregório Ferreira, com 2500 euros, e
Marta Susana da Piedade Almeida Ferreira, com 2000 euros, casados
entre si na comunhão de adquiridos, e Francisco Gregório Piedade
Ferreira, solteiro, menor, com 500 euros, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O FAZFUMO � Café Snack-Bar,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Miguel Jerónimo, 56,
Serra Vila, freguesia de Santa Maria do Castelo, concelho de Torres
Vedras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em café, snack-bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 2500 euros, titulada pelo sócio Ludgero Gregório
Ferreira; uma do valor nominal de 2000 euros, titulada pela sócia
Marta Susana Piedade Almeida Ferreira, e uma do valor nominal de
500 euros, titulada pelo sócio Francisco Gregório Piedade Ferreira.

2 � Aos sócios maiores poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global correspondente ao triplo do
capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Ludgero Gregório
Ferreira e Marta Susana Piedade Almeida Ferreira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
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b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

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

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

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
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 por prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar de entre eles um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo Lourenço Marques.
2003386041

NUNO H. E. P. SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4101; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020709.

Certifico que Nuno Henrique Elias Pereira da Silva, casado com
Maria de Fátima Lapa Batista da Silva na comunhão de adquiridos,
constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nuno H. E. P. Silva, Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede Rua de Joaquim dos Santos Vaqui-
nha, 7, 4.º, frente, direito, freguesia de São Pedro e São Tiago, con-
celho de Torres Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restauração, forneci-
mento de refeições ao domicílio.

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, a qual poderá não ser remunerada, con-
forme aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica desde já autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e lo-
cação financeira, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003386513

TREEBOX � MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4100; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020709.

Certifico que entre Vítor Manuel Pereira Duarte, solteiro, maior,
com 2500 euros, e Alda Maria da Costa, solteira, maior, com 2500
euros, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TREEBOX � Manutenção de
Veículos Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Circular, Zona Indus-
trial, armazém G, freguesia de Ponte do Rol, concelho de Torres
Vedras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na manutenção e reparação de
veículos automóveis.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003386017

LURDES GANHÃO � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4099; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020708.

Certifico que entre Lurdes Coelho Ganhão, com 2500 euros, e
António Luís Gomes Pereira Duarte, 2500 euros, casados entre si
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lurdes Ganhão � Contabilidade
e Serviços, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Torres Vedras, na Praça de
25 de Abril, 16, 1.º-H, freguesia de São Pedro e São Tiago, concelho
de Torres Vedras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
tabilidade e fiscalidade. Elaboração de projectos de viabilidade econó-
mica.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;

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

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

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

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou 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 por prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar de entre eles um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2000515274

SOBRAL & COSTA II, L.DA

(anteriormente COSTA, SOBRAL & VIANA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1609; identificação de pessoa colectiva n.º 502477989; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 1/20020625.

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

Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 1.º, n.º 1, o qual
passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sobral & Costa II, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Teresa de Jesus Pereira, 41-A, freguesia de São Pedro,
concelho de Torres Vedras.

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

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires Santos. 2000515320

FRANCALVES � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4127; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020731.

Certifico que entre Paulo Jorge Franco, casado com Carla Maria
Silva Ramos Franco na comunhão de adquiridos, e Adérito Vicente
Alves Torcato, casado com Ana Cristina Antunes Camarão na co-
munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FRANCALVES � Construção
Civil, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 247, 24,
no lugar de Escravilheira, freguesia de São Pedro da Cadeira, conce-
lho de Torres Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil
e obras públicas.

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 no
valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não só-
cios.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2001628110

CÃOPLETO � CRIAÇÃO DE CÃES DE RAÇA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4125; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020729.

Certifico que Pedro Manuel Farinha Ferrão Completo, solteiro,
maior, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CÃOPLETO � Criação de Cães
de Raça, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cabeço Rainha, 21 e
23, em Porto Rio, freguesia de Maceira, concelho de Torres Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na criação, selecção e apuramento
de raça de cães puros. Comércio e hospedagem de animais de com-
panhia. Comércio e representação de alimentos, produtos e acessó-
rios para animais de companhia. Serviços de figuração, tosquias e
treino de animais de companhia. Fabrico e comércio de artigos de-
corativos relacionados com animais de companhia. Consultoria so-
bre comportamento canino.

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, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2001628145

S. E. F. O. � SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2023; identificação de pessoa colectiva n.º 503005843; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 9/20020628.

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

Alteração parcial do contrato, em que se altera os artigos 1.º e
4.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de S. E. F. O. � Sociedade de
Educação e Formação do Oeste, L.da, e tem a sua sede na Urbaniza-
ção do Hilarião, Rua da Liberdade, freguesia de São Pedro e São Tiago,
cidade e concelho de Torres Vedras.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 42 397,83 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de seis quotas: uma no valor nominal
de 12 469,95 euros, pertencente à sócia Câmara Municipal de Tor-
res Vedras; uma no valor de 12 469,95 euros e outra de 11 222,96
euros, ambas pertencentes à sócia ACIRO � Associação Comercial
e Industrial da Região Oeste; uma quota no valor de 1246,99 euros,
pertencente à sócia Agência de Desenvolvimento Regional do Oeste �
ADRO, e duas quotas iguais de 2493,99 euros, pertencentes uma à
Região de Turismo do Oeste, e outra à AERLIS � Associação Em-
presarial da Região de Lisboa.

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000198036

C. R. � LIMPEZAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4107; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20020715.
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Certifico que Carlos Alberto dos Santos Rodrigues, casado com
Josefina Coimbra na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma C. R. � Limpezas, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede no Beco de Joaquim Rodrigues, 4, no lugar de Vale da
Borra, freguesia de A-dos-Cunhados, concelho de Torres Vedras.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto os serviços de limpeza domés-
tica e industriais.

2 � A sociedade poderá associar-se com outras sociedades, com
o objecto igual ou diferente do seu e, ainda, em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e é constituído por uma única
quota, do mesmo valor nominal, pertencente ao único sócio Carlos
Alberto dos Santos Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade será designada
por decisão do único sócio.

2 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for
deliberado pelo único sócio, podendo a remuneração consistir numa
participação nos lucros da sociedade.

3 � É desde já designado gerente o sócio Carlos Alberto dos San-
tos Rodrigues.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente,
podendo este fazer-se representar por mandatário devidamente au-
torizado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento do sócio, a sociedade continuará com os
seus herdeiros, que nomearão entre si um que a todos represente,
enquanto se mantiver a contitularidade.

Que, sem prejuízo do disposto no Código das Sociedades Comer-
ciais, se consideram adquiridos pela sociedade os direitos e por ela
assumidas as obrigações decorrentes de negócios celebrados pelo sócio
gerente a partir da data desta escritura e antes de efectuado o registo
definitivo na conservatória respectiva, ficando para o efeito conferida
a necessária autorização.

Que, para a instalação dos serviços da sociedade e demais despe-
sas inerentes ao início da actividade social, o gerente pode proceder
ao levantamento total da importância depositada no Banco Nacio-
nal de Crédito Imobiliário, agência de Torres Vedras, referente à en-
trada do único sócio para a realização do capital social.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000198054

NOVENCASTRE � FABRICO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2330; identificação de pessoa colectiva n.º 503449601;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 2/20020614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de José Manuel Santos Sebastião, por
renúncia, em 6 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000198053

H. MIGUEL CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4080; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020614.

Certifico que, por Henrique Miguel das Neves de Carvalho, casa-
do com Sandra Cristina Costa Pereira de Carvalho, no regime da
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade unipessoal em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma H. Miguel Carvalho, Unipessoal,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Junta de Fre-
guesia de Freiria, 9, no lugar e freguesia de Freiria, concelho de Torres
Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em peritagens de veículos sinis-
trados.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nomi-
nal titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, com ou sem remuneração, conforme aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000198052

CAMPOTEC COMERCIALIZAÇÃO E CONSULTADORIA
EM HORTA FRUTÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2191; identificação de pessoa colectiva n.º 503235890; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 1/20020702.

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

Facto inscrito: designação do conselho de administração e do
conselho fiscal.

Conselho de administração: presidente � José Guilherme Baptista
Pisani Burnay; vogais � Luís Fernando do Vale Jordão Trindade,
Paulo José de Margarido Pereira da Cruz, Jorge Manuel Pereira So-
ares e Joaquim Pedro Nascimento Santos;

Conselho fiscal: presidente � Eduardo Albuquerque Patrocínio
Martins; membros efectivos � Mónica de Azevedo Fialho, casada,
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P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado e Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Luísa Maria Nunes
Vicente Rebordão; suplente � Silva Neves e Teresa Marques, repre-
sentada por Joaquim Manuel Silva Neves.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000198051

CONSTRUÇÕES NÉLSON FARIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4138; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020812.

Certifico que, por Nélson Joaquim Malaquias Faria, casado com
Ana Isabel Gregório Mendes Faria, no regime da comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Construções Nélson Faria �
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Branquinho, 4,
lugar de Ribeira de Matacães, freguesia de Matacães, concelho de
Torres Vedras.

§ único. Por simples decisão do sócio, pode a sede da sociedade
ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações ou
quaisquer outras formas de representação social em Portugal ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de construção civil, obras
públicas e compra e venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde a uma quota, no valor nominal de 5000 euros,
pertencente ao único sócio, Nélson Joaquim Malaquias Faria.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e sua representação será exercida pelo
sócio Nélson Joaquim Malaquias Faria, o qual fica desde já nomeado
gerente, sendo necessária apenas a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de 20 vezes o valor do capital social.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000198050

SEMINFOR � ESCOLA PROFISSIONAL DE PENAFIRME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4130; inscrições n.os 1 e 2; números e data das apresentações:
1 e 2/20020802.

1 � Certifico que, entre o Seminário Maior de Cristo Rei � 4900
euros e o Patriarcado de Lisboa � 100 euros, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de SEMINFOR � Escola
Profissional de Penafirme, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Edifício do Externato de
Penafirme, em Póvoa de Penafirme, freguesia de A dos Cunhados,
concelho de Torres Vedras.

3 � A sociedade, mediante prévia deliberação da gerência, pode-
rá estabelecer sucursais, filiais ou qualquer outra forma de represen-
tação, em qualquer local do País ou do estrangeiro, desde que o con-
sidere útil aos interesses sociais.

ARTIGO 2.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, contando-se
desde hoje o seu início.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade é a criação e desenvolvimento de
cursos profissionais e a leccionação dos respectivos ensinos, em todas
as suas modalidades.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá ad-
quirir participações em quaisquer outras sociedades de responsabili-
dade limitada, constituídas ou a constituir, bem como participar em
quaisquer formas de associações de empresas que sejam permitidas
por lei, desde que tenham por objecto actividade ou actividades idên-
ticas a qualquer das mencionadas no número anterior.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é a quantia de 5000 euros, em dinheiro,
integralmente subscrito e realizado, e correspondente à soma das
quotas dos sócios, que são as seguintes: uma quota de 4900 euros,
pertencente ao sócio Seminário Maior de Cristo Rei, e uma quota de
100 euros, pertencente ao sócio Patriarcado de Lisboa.

2 � Só por deliberação unânime de todos os sócios, poderão ser
exigíveis prestações suplementares de capital, até 30 vezes o capital
social.

3 � Qualquer sócio poderá, porém, fazer à sociedade os supri-
mentos de que ela carecer, nos termos e condições que os sócios
acordarem em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas, total ou parcial, a terceiros só poderá

efectuar-se com prévio e expresso consentimento da sociedade e de
todos os sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A administração dos negócios sociais e a representação da
sociedade, em juízo e fora dele, activa ou passivamente, incumbem
à gerência.

2 � A gerência será composta por dois ou mais membros, eleitos
em assembleia geral.

3 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme deliberado
em assembleia geral.

4 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois dos seus gerentes;
b) Pela assinatura de qualquer dos seus gerentes em conjunto com

a de um procurador da sociedade com poderes especiais para o efeito;
c) Pela assinatura ou assinaturas de um ou mais procuradores, nos

termos e limites dos respectivos mandatos.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quan-
do a mesma tenha sido penhorada ou arrestada, se não for logo
desonerada, ou se tiver sido vendida judicialmente.

2 � O preço da amortização, salvo acordo em contrário, será o
valor nominal da quota, acrescido ou diminuído da importância que
proporcionalmente lhe corresponder nos fundos sociais ou nos pre-
juízos acumulados, e acrescido ou diminuído da parte dos lucros ou
prejuízos do exercício decorrente, calculados em relação ao tempo,
tudo em conformidade com o último balanço aprovado.

3 � O preço da amortização será pago em quatro prestações
iguais, vencendo-se a primeira no acto da amortização e as restan-
tes de seis em seis meses.

4 � A amortização considerar-se-á efectuada pela outorga da
respectiva escritura.

5 � Caso a sociedade não tenha fundos para a amortização, po-
derão estes ser subministrados à sociedade por um ou mais dos res-
tantes sócios.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, quando a lei não impuser forma especial de
convocação, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios, para as moradas constantes dos registos sociais, com
antecedência não inferior a 15 dias.

ARTIGO 9.º

1 � Os balanços serão anuais e encerrados em 31 de Dezembro
de cada ano.
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2 � Salvo deliberação em contrário tomada por maioria simples
dos accionistas presentes ou representados na assembleia geral, será
distribuída como dividendo importância correspondente a 50 % dos
lucros líquidos.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei ou quando
a assembleia geral o deliberar, em reunião especialmente convocada
para o efeito, por maioria de votos que represente pelo menos 75 %
do capital social.

2 � Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à
liquidação e partilha do seu património de acordo com a lei e as
deliberações da assembleia geral, a qual designará um ou mais liquida-
tários de entre os gerentes em exercício.

2 � Facto inscrito: nomeação de gerentes.
Gerentes: Alfredo Manuel Cerca, solteiro, maior, e José Miguel

Barata Pereira, solteiro, maior.
Data da deliberação: 15 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000198049

VALDORINHA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4091; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20020627.

Certifico que, entre António Manuel Gomes Batista da Silva, ca-
sado com Maria João Lucas dos Santos, no regime da comunhão de
adquiridos � 1667 euros, João Pedro Correia da Cruz, casado com
Carla Maria Bernardes Franco da Cruz, no regime da comunhão de
adquiridos � 1667 euros, e Miguel Francisco da Silva, casado com
Ângela Maria Mendes da Silva, no regime da comunhão de adquiri-
dos � 1667 euros, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de VALDORINHA � Cons-
truções, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Cabine, 3, Coutada, fregue-
sia de São Pedro da Cadeira, concelho de Torres Vedras.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, urbanizações,
compra, venda e revenda de imóveis, empreitadas de obras públicas
e particulares.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, contando-se
o seu início a partir da data da celebração da escritura da sua cons-
tituição.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5001
euros, pertencendo ao sócio António Manuel Gomes Batista da Silva
uma quota de 1667 euros, ao sócio João Pedro Correia da Cruz uma
quota de 1667 euros e ao sócio Miguel Francisco da Silva uma quota
de 1667 euros.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa ou passivamente, pertence aos sócios António
Manuel Gomes Batista da Silva, João Pedro Correia da Cruz e Miguel
Francisco da Silva.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, de harmonia com as condições que forem deliberadas em
assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 9.º

A sociedade fica desde já autorizada a comprar quaisquer bens
imóveis, mesmo antes do registo.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000198035

LUTHISA � LUSITANA DE TRATAMENTOS DE HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020801.

Certifico que, entre a AMBIFACE � Investimentos, SGPS,
S. A. � 3000 euros, BUFFER � Medio Ambiente, Sociedad Limi-
tada � 5500 euros, Paulo André Lage David Bastos, casado com
Ana Luísa Passos Gonçalves Madeira Henriques Bastos, no regime
da separação de bens � 500 euros, Pedro José Domingos Ramalho,
casado com Maria João Galantinho Melícias, no regime da separa-
ção de bens � 500 euros, e Telmo José Rodrigues de Freitas Morna,
divorciado � 500 euros, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação LUTHISA � Lusitana de
Tratamentos de Higiene, L.da, e tem a sua sede em Torres Vedras,
na Rua de António França Borges, 21-A, freguesia de São Pedro e
Santiago.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá ser deslocada
a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, bem assim, criadas ou suprimidas, em Portugal ou no estrangeiro,
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objectivo:
1) Na área dos tratamentos de higiene e sanidade, as suas compo-

nentes de limpezas, desratizações, desinsectizações, desinfecções;
prestação de serviços conexos de consultadoria e assistência técni-
ca; a transformação, formulação, fabricação e comercialização de
todo o tipo de praguicidas para a sua aplicação, bem como o
armazenamento de produtos sanitários e praguicidas de todo o tipo;

2) Na área das limpezas de todo o tipo de edifícios, construções
e áreas exteriores;

3) Na área das águas, os estudos, projectos, tratamentos gerais e
específicos e acondicionamento de águas, potáveis, residuais indus-
triais e de marinas; assessoria técnica, gestão e exploração, controlo
de qualidade, análises, captação e aproveitamento de água; unidades
e depuradoras de águas potáveis, residuais industriais, projectos de
construção, instalação e arranque, assim como todas as actividades
necessárias para a sua manutenção e revisão;

4) Na área de ambiente atmosférico, os estudos, projectos, servi-
ços de tratamento, de controlo, assessoria e arranque de todas as
actividades tendentes a prevenir, vigiar e corrigir as situações de
contaminação atmosférica;

5) Na área do controlo e combate à Legionelosis, os estudos,
projectos, serviços de tratamento, de controlo, assessoria e arran-
que de todas as actividades tendentes a prevenir, vigiar e corrigir as
situações de contaminação pela bactéria de legionela;

6) Prestação de serviços respeitantes à higiene feminina;
7) Gestão de empreendimentos conexos; importação e exporta-

ção de máquinas, equipamentos, produtos e factores de produção
necessários ao desenvolvimento das actividades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota com o
valor de 5500 euros, pertencente à sociedade BUFFER � Medio
Ambiente, Sociedad Limitada; uma quota com o valor de 3000 euros,
pertencente à sociedade AMBIFACE � Investimentos, SGPS, S. A.;
uma quota com o valor de 500 euros, pertencente a Paulo André
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Lage David Bastos; uma quota com o valor de 500 euros, perten-
cente a Pedro José Domingos Ramalho, e uma quota com o valor de
500 euros, pertencente a Telmo José Rodrigues de Freitas Morna.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos à sociedade carece
do prévio consentimento desta, a qual, em primeiro lugar, e os só-
cios não cedentes, em segundo, terão, ainda, direito de preferência
na aquisição da quota que se deseje alienar.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, activa ou
passivamente, em juízo e fora dele, é exercida por dois gerentes,
dispensados de caução e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade é bastante a assinatura conjunta dos
dois gerentes.

3 � A sociedade não poderá ser obrigada pelos gerentes em fian-
ças, abonações, letras de favor e outros actos e contratos estranhos
aos negócios sociais.

4 � Os gerentes são designados um pela associada AMBIFACE �
Investimentos, SGPS, S. A., e o outro pela associada BUFFER �
Medio Ambiente, Sociedad Limitada.

5 � Ficam desde já nomeados gerentes, por parte da associada
AMBIFACE � Investimentos, SGPS, S. A., Paulo André Lage David
Bastos, e, por parte da associada BUFFER � Medio Ambiente,
Sociedad Limitada, Fermin Manuel Retamero Merino, casado, resi-
dente na Rua de Teófilo Braga, 5, 7.º, direito, em Torres Vedras.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota quer por acordo
com o próprio sócio que dela for titular, quer compulsivamente, nos
casos regulados na lei e ainda nas seguintes situações:

a) Por interdição ou morte de qualquer sócio ou, sendo pessoa
colectiva, pela sua dissolução;

b) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente;
c) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida ou, por qualquer

forma, tenha sido ou tenha de ser arrematada, adjudicada ou vendida
em consequência de processo judicial;

d) Se a quota for total ou parcialmente cedida com violação das
regras de consentimento e preferência estabelecidas no artigo 4.º;

e) Por exoneração ou exclusão de sócio nos casos previstos na lei.
2 � A sociedade terá ainda o direito de, em vez de amortizar a

quota abrangida pelo disposto no n.º 1, adquiri-la ou fazê-la adquirir
por sócio ou por terceiro, podendo, no primeiro caso, a quota figu-
rar no balanço como amortizada e, posteriormente, também por
deliberação da assembleia geral, em vez dela serem criadas uma ou
várias quotas destinadas a ser alienadas a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

A representação voluntária do sócio em assembleia geral poderá ser
deferida a representantes devidamente credenciados para o efeito, nos
termos da lei aplicável.

ARTIGO 8.º

As despesas de constituição da sociedade são da responsabilidade
da mesma.

ARTIGO 9.º

Para fazer face às despesas com esta escritura, sua publicação e
respectivo registo, aquisição de mobiliário, máquinas e equipamento
necessários à instalação dos serviços da sociedade, nos termos do
disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Socie-
dades Comerciais, a gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao
levantamento total ou parcial da importância depositada em nome
da sociedade na respectiva instituição bancária, referente às entra-
das dos sócios para a realização do capital social.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000198034

ROLICOIMBRA ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2944; identificação de pessoa colectiva n.º 504217356;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20020808.

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

Cessação de funções de gerente de Vítor José Maia, por destitui-
ção, em 5 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000198032

QUIMITORRES � HIGIENE E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2431; identificação de pessoa colectiva n.º 503559075; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 4/20020812.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000198028

ITINERIS � CENTRO DE ESTUDOS, INFORMÁTICA
E ACTIVIDADES CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3473; identificação de pessoa colectiva n.º 505264420;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: of. 6 e 7/20020812.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1 � Cessação de funções de gerente de Marta Isabel Correia
Marques Alexandre, por renúncia, em 27 de Junho de 2002.

2 � Nomeação de gerente.
Gerente: António Carreira Cardoso.
Data da deliberação: 27 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000198027

HELENA VITORINO � CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4123; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020726.

Certifico que, por Helena Raquel Filipe Vitorino, casada com
Miguel José Sarreira Peres Alves, no regime da comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Helena Vitorino � Contabi-
lidade, Unipessoal, L.da, tem a sua sede no Casal de Santa Ana, fre-
guesia de São Pedro e Santiago, concelho de Torres Vedras, e durará
por tempo indeterminado, contando-se o seu início desde a data da
sua constituição.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a elaboração de contabilidades e
estudos económicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e deposi-
tado no Banco Bilbao Vizcaya e Argentaria, sucursal de Torres Vedras,
é de 5000 euros, pertencentes à sócia Helena Raquel Filipe Vitorino.

ARTIGO 4.º

A gerência e a administração da sociedade, dispensada de caução e
com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado, será
exercida pelos gerentes que vierem a ser nomeados em assembleia
geral, sendo necessária a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.
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Fica desde já nomeada gerente a sócia Helena Raquel Filipe Vito-
rino.

ARTIGO 5.º

É vedado aos gerentes intervir em nome da sociedade em fianças,
avales, letras de favor, abonações e em geral em todos os actos es-
tranhos aos negócios da sociedade.

Disposição transitória

A gerente ora nomeada poderá efectuar o levantamento do capi-
tal social depositado a fim de ocorrer a encargos com a constituição
e instalação da sociedade.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000198026

CARNPREST � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3479; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 2/20020724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Vasco Teles
Carvalho Dias renunciou à gerência, em 22 de Maio de 2002.

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000198025

C & P COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1560; identificação de pessoa colectiva n.º 502424060;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20020715.

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

Deslocação da sede para a Avenida do General Humberto Delga-
do, 43-B, São Pedro e Santiago, Torres Vedras.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000198024

E. I. I. O. � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS IMPÉRIO
DO OESTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2517; identificação de pessoa colectiva n.º 503662569;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 5/20020725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
reconduzidos o conselho de administração e o conselho fiscal para o
triénio de 2002-2004, em 28 de Março de 2002.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000198022

TRANSPORTES CRAVINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3837; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 3 e 4/20020726.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Aníbal da Con-
ceição Luís renunciou à gerência, em 15 de Julho de 2002, e Micael
Ribeiro Cravina, solteiro, maior, foi nomeado gerente, em 15 de Julho
de 2002.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000198032

JOÃO ANTÓNIO ANTUNES � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4117; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20020724.

Certifico que, por João António Antunes, casado com Sandra
Cristina da Silva Ricardo, no regime da comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação João António Antunes �
Construções, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de São Mar-
cos, 25, no lugar de Asseiceira, freguesia de Freiria, concelho de
Torres Vedras, e durará por tempo indeterminado a partir de hoje.

§ único. A gerência da sociedade poderá deslocar a sua sede, para
qualquer parte do País, e poderá abrir lojas, escritórios ou delega-
ções, em qualquer local.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste na construção e comércio de casas
para habitação. Aquisição de prédios rústicos ou urbanos para urba-
nizar ou reconstruir, respectivamente, e seu comércio. Empreitadas
de todas as obras de construção civil, principais ou acessórias, com
fornecimento de materiais. Compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim.

2 � A sociedade fica autorizada, mediante simples deliberação da
gerência, a, livremente, adquirir participações em sociedades com
objecto diferente daquele que exercer, em sociedades tituladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, correspondente a uma quota de 5000 euros, per-
tencente ao sócio único João António Antunes.

§ único. Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares
de capital até 10 vezes o valor do capital social, na proporção da
sua quota.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, será exercida por um ou mais gerentes, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela intervenção de um gerente.
3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio da sociedade, João

António Antunes.
4 � A gerência terá os mais amplos poderes para adquirir, alie-

nar ou onerar bens imóveis e móveis, incluindo veículos automó-
veis, bem como quaisquer direitos sociais.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000198016

CAFÉ SANDOKAN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20020724.

Certifico que, entre Teófilo Bernardes e mulher, Eulália Anjos
Santos Bernardes, casados no regime da comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Café Sandokan, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede social na Praceta de Calouste
Gulbenkian, 1, na freguesia de São Pedro e Santiago, cidade e conce-
lho de Torres Vedras.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a exploração de café, snack-
-bar e pastelaria.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode participar no capital social de outras socieda-
des, ainda que com diferente objecto social ou reguladas por leis
especiais, bem como fazer parte de consórcios, agrupamentos com-
plementares de empresas ou associações em participação.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e encontra-se dividido em duas quotas iguais no
valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma ao sócio Teófilo
Bernardes e outra à sócia Eulália Anjos Santos Bernardes.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação é exercida
pela gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Teófilo Bernardes.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade e a sociedade
poderá exigir dos sócios, por uma ou mais vezes e de acordo com o
deliberado em assembleia geral, prestações suplementares de capital
até um montante correspondente a 10 vezes o capital social emi-
tido.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades,
serão convocadas através de cartas registadas, com aviso de recep-
ção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000198015

MANUEL LUÍS BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1308; identificação de pessoa colectiva n.º 502109335; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 2/20020722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e liquidação, tendo as contas sido aprovadas
em 5 de Julho de 2002.

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000198014

MAFIR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4140; identificação de pessoa colectiva n.º 502896256;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20020814.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, deslocou a sede
para a Rua de São Nuno, 30, Soltaria, São Pedro da Cadeira, Torres
Vedras.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000198013

PERFIMIL ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3191; identificação de pessoa colectiva n.º 504704400;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; número e
data da apresentação: 2/20020806.

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

1 � Cessação de funções de gerente de Armando Delfim Lopes,
por renúncia, em 5 de Junho de 2002.

2 � Alteração parcial do contrato, em que se altera o artigo 4.º,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Francisco José
Fortio Dordio, que continua nomeado gerente.

§ único. Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária apenas a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo
Lourenço Marques. 1000197733

BODY FORM � NUTRIÇÃO E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3133; identificação de pessoa colectiva n.º 504538454; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20020806.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços no âmbito
da fisioterapia, nutrição, estética, terapia psicológica e corporal e
ainda outras actividades de saúde humana não especificadas.
Comercialização de produtos dietéticos e estéticos.

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

Está conforme o original.

Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo
Lourenço Marques. 1000197732

HÉLDER FRANCO GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4083; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20020617.

Certifico que, por Hélder Rodrigo Franco Gomes, solteiro, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Hélder Franco Gomes, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede em Casal Vale Martelo, 20, Silveira,
Torres Vedras, freguesia de Silveira, Torres Vedras.

§ 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 objectivo empreitadas de construção civil.

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.
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ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital à sociedade, até ao montante global correspondente a duas
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.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000197731

BAR RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20020709.

Certifico que, entre João Gomes Rodrigues Soares � 2550 euros e
Georgina Maria Veloso Moreira Rodrigues Soares � 2500 euros, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Bar Rodrigues, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre José Ramos
Pereira, 5, em A dos Cunhados, freguesia de A dos Cunhados, con-
celho de Torres Vedras.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em café e snack-bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e correspondente à soma de duas quotas iguais
no valor nominal de 2500 euros, uma pertencente ao sócio João
Gomes Rodrigues Soares e uma pertencente à sócia Georgina Maria
Veloso Moreira Rodrigues Soares.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante correspondente ao dobro do 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, conforme
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 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

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em massa
falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem consen-
timento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000197730

MADEXTRA � EXTRACÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4102; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20020709.

Certifico que, entre António José dos Santos Lopes � 5000 euros
e Rosa Maria Azevedo Vicente Marques Lopes ou Rosa Maria Aze-
vedo Vicente Marques � 5000 euros, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação MADEXTRA � Extrac-
ção de Madeiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Sol, 12, no lugar de
Palhagueiras, freguesia de A dos Cunhados, concelho de Torres
Vedras.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração florestal, comer-
cialização de madeiras e actividades de serviços relacionados com a
silvicultura e a exploração florestal.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e correspondente à soma de duas quotas iguais
no valor nominal de 5000 euros, uma pertencente ao sócio António
José dos Santos Lopes e uma pertencente à sócia Rosa Maria Aze-
vedo Vicente Marques Lopes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante correspondente ao dobro do 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, conforme
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 intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A 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 7.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000197729

P. I. PLÁSTICOS TORRES IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1627; identificação de pessoa colectiva n.º 502499281; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 2/20020701.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
redenominação e foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 172 085,27 euros, correspondente à soma de três quotas, uma
do valor nominal de 61 102,74 euros e outra no valor de 109 735,54
euros, pertencentes à sociedade Ângelo Custódio Rodrigues, S. A., e
outra do valor nominal de 1246,99 euros, pertencente ao sócio José
Quaresma Ramos.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000197728

ZEMIVIT PISCINA PARA DESPORTO DE NATAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2955; identificação de pessoa colectiva n.º 504217321; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20020702.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 30 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000197727

LIDERHÓQUEI � DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS
PARA DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4082; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020617.

Certifico que, entre Armando de Jesus Inácio, casado com Maria
do Rosário Teodoro Félix Inácio, no regime da comunhão geral �
1667 euros, Maria Madalena Pestana Campos Martins, casada com
Cândido Manuel Alves Martins, no regime da comunhão de adquiri-
dos � 1667 euros e Vítor Manuel Domingos Rodrigues, casado com
Maria Filomena da Silva Jacinto Rodrigues, no regime da comunhão
geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação LIDERHÓQUEI � Distribui-
ção de Artigos para Desporto, L.da, e tem a sua sede na Rua do 1.º de
Dezembro, 6, 2.º, C, freguesia de São Pedro e Santiago, cidade e
concelho de Torres Vedras.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo instalar e manter sucursais e outras formas de representa-
ção social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no fabrico, importação, exportação,
distribuição de artigos de desporto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5001 euros e corresponde à soma de três
quotas iguais de 1667 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, dispensada de caução, fica a cargo de todos os sócios,
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

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

3 � Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos ao objecto social,
designadamente fianças e letras de favor.

ARTIGO 5.º

A cessão e divisão de quotas entre os sócios é livre; porém, a
favor de estranhos, depende do consentimento prévio da sociedade,
à qual fica reservado o direito de preferência, em primeiro lugar, e
aos sócios, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer e a sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao limite global de 20 vezes o valor do capital
social.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000197726

JARDICARLOS � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3207; identificação de pessoa colectiva n.º 504762779;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20020619.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deslocada a
sede para a Rua do Loureiro, 3, Secarias, Silveira, Torres Vedras.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000197725

JOSÉ JOAQUIM S. � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4122; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20020725.

Certifico que, por José Joaquim da Silva, divorciado, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação José Joaquim S. � Materiais
de Construção, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de Rui da
Costa Lopes, 10-B, em Santa Cruz, freguesia de Silveira, do conce-
lho de Torres Vedras, e durará por tempo indeterminado.

2.º

O seu objecto é o comércio de materiais de construção e acessó-
rios para edifícios.

3.º

O seu capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota nesse valor, pertença do sócio
José Joaquim da Silva.

4.º

1 � A representação da sociedade fica a cargo de um ou mais
gerentes, a designar em assembleia geral, os quais poderão ser ou
não remunerados, conforme for deliberado.

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

3 � Fica desde já indicado para desempenhar as funções de ge-
rência o sócio José Joaquim da Silva.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000197724

CAR � ATLÂNTICA � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2322; identificação de pessoa colectiva n.º 503430951; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 59/20020328.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 5, foi registado o seguinte:

Facto inscrito: designação do conselho de administração e do
conselho fiscal.

Conselho de administração: presidente � António Augusto Ferreira
dos Anjos; administradores � Luciano Manuel Ferreira dos Anjos e
Luciano José dos Anjos;

Conselho fiscal: presidente � Moore Stephens & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por João
José Lopes, solteiro, maior; vogais � Ana Margarida Rodrigues dos
Anjos da Silva, casada, e Nuno Manuel Rodrigues dos Anjos, sol-
teiro, maior; suplente � A. Gonçalves Monteiro & Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
Gonçalves Monteiro, casado.

Prazo: quadriénio de 2002-2005.
Data: 30 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000198069

TEC-ATLÂNTICA, TÉCNICA E COMÉRCIO AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3013; identificação de pessoa colectiva n.º 504328344; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 63/20020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 4, foi registado o seguinte:

Facto inscrito: designação do conselho de administração e do fis-
cal único.

Conselho de administração: presidente � António Augusto Ferreira
dos Anjos; administradores � Luciano Manuel Ferreira dos Anjos e
Luciano José dos Anjos;

Fiscal único: efectivo � Moore Stephens & Associados, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, representada por João José Lopes,
solteiro, maior; suplente � A. Gonçalves Monteiro & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
Gonçalves Monteiro, casado.

Prazo: quadriénio de 2002-2005.
Data: 30 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000198068

TECAUTO � TÉCNICA E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 461; identificação de pessoa colectiva n.º 500279861; inscri-
ção n.º 28; número e data da apresentação: 56/20020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 28, foi registado o seguinte:

Facto inscrito: designação do conselho de administração e do fis-
cal único.

Conselho de administração: presidente � António Augusto Ferreira
dos Anjos; administradores � Luciano Manuel Ferreira dos Anjos e
Luciano José dos Anjos;

Fiscal único: efectivo � Moore Stephens & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por João José
Lopes, solteiro, maior; suplente � A. Gonçalves Monteiro & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António Gonçalves Monteiro, casado.

Prazo: quadriénio de 2002-2005.
Data: 30 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000198067

TECSPORT � TÉCNICA E COMÉRCIO AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3084; identificação de pessoa colectiva n.º 504515489; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 74/20020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 3, foi registado o seguinte:

Facto inscrito: designação do conselho de administração e do fis-
cal único.

Conselho de administração: presidente � António Augusto Ferreira
dos Anjos; administradores � Luciano Manuel Ferreira dos Anjos e
Luciano José dos Anjos;

Fiscal único: efectivo � Moore Stephens & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por João José
Lopes, solteiro, maior; suplente � A. Gonçalves Monteiro & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António Gonçalves Monteiro, casado.

Prazo: quadriénio de 2002-2005.
Data: 30 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000198066

TEC-ARANDIS, TÉCNICA E COMÉRCIO AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3012; identificação de pessoa colectiva n.º 504328263; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 67/2020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 3, foi registado o seguinte:

Facto inscrito: designação do conselho de administração e do fis-
cal único.

Conselho de administração: presidente � António Augusto Ferreira
dos Anjos; administradores � Luciano Manuel Ferreira dos Anjos e
Luciano José dos Anjos;

Fiscal único: efectivo � Moore Stephens & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por João José
Lopes, solteiro, maior; suplente � A. Gonçalves Monteiro & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António Gonçalves Monteiro, casado.

Prazo: quadriénio de 2002-2005.
Data: 30 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000198065

COR ATLÂNTICA � TÉCNICA E PINTURA AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3164; identificação de pessoa colectiva n.º 504489410; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 80/20020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 3, foi registado o seguinte:

Facto inscrito: designação do conselho de administração e do fis-
cal único.

Conselho de administração: presidente � António Augusto Ferreira
dos Anjos; administradores � Luciano Manuel Ferreira dos Anjos e
Luciano José dos Anjos;

Fiscal único: efectivo � Moore Stephens & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por João José
Lopes, solteiro, maior; suplente � A. Gonçalves Monteiro & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António Gonçalves Monteiro, casado.

Prazo: quadriénio de 2002-2005.
Data: 30 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000198064

VALSUINOS � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
VALE DE ARNEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1239; identificação de pessoa colectiva n.º 501980300; ins-
crição n.º 2; números e data das apresentações: 78 e 79/20011227.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 107 � 9 de Maio de 2003 9842-(99)

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para a Quinta de Alfaiata, Casalinhos de Alfaiata, Silveira, Torres
Vedras, aumentou o capital na quantia de 502 410$ e foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado, e
corresponde à soma de duas quotas, uma no valor de 500 euros,
pertencente em comum e sem determinação de parte ou direito a
Maria Lucrécia da Silva Monge Dias e António Monge Rodrigues
Dias, e outra no valor de 4500 euros, pertencente ao sócio Joaquim
Quintino da Silva Lopes.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000198063

MANUEL CARDOSO ALVES � PINTURA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4146; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020830.

Certifico que, entre Manuel Cardoso Alves e mulher, Rosa Maria
Amador Aguiar Alves, casados no regime da comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Cardoso Alves � Pin-
tura de Construção Civil, L.da, e tem a sua sede na Urbanização Casais
da Barreira Alta, lote 3, Sobreiro Curvo, freguesia de A dos Cunha-
dos, concelho de Torres Vedras.

2 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da gerência.

2.º

A sociedade tem por objecto actividades de pintura interior e
exterior e a execução de trabalhos de vidraria. Pintura de vias rodo-
viárias e locais de estacionamento. Pintura de construção civil.

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
pertencente ao sócio Manuel Cardoso Alves e outra a Rosa Maria
Amador Aguiar Alves.

4.º

Só entre os sócios a cessão de quotas dispensa o consentimento
da sociedade.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo e
fora dele, remunerada ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, compete ao sócio Manuel Cardoso Alves.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura ou intervenção do identificado gerente
Manuel Cardoso Alves.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2001629427

FRANCOPROJECT PROJECTOS DE ARQUITECTURA
E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3054; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
20020703.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2000515290

SOCOMBATE SOCIEDADE CONSTRUTORA DO BAIRRO
TERTULIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1119; identificação de pessoa colectiva n.º 501721550;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 4 e 5/20020709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1 � Cessação de funções de gerente de António Augusto Gomes
Duarte, por renúncia, em 26 de Junho de 2002.

2 � Cessação de funções de gerente de Vítor Manuel Duarte Sales,
por renúncia, em 26 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003386505

SUPERMERCADO PAULINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4093; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20020701.

Certifico que, entre Jorge António Paulino � 2500 euros e Ana
Teresa Henriques Rodrigues � 2500 euros, casados entre si no re-
gime da comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Supermercado Paulino, L.da, e
tem a sua sede social na Rua do Paraíso, 3, no lugar de Gondruzeira,
freguesia de Ponte do Rol, concelho de Torres Vedras.

§ único. A sociedade poderá abrir ou encerrar filiais ou sucursais,
em Portugal, quando e onde a gerência julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto o comércio de produtos alimenta-
res, exploração de café, snack-bar e exploração de supermercados e
lojas de conveniência.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, correspondente à soma de duas quotas, uma de 4000 euros,
pertencente ao sócio Jorge António Paulino, e outra de 1000 euros,
pertencente à sócia Ana Teresa Henriques Rodrigues.

ARTIGO 4.º

Fica, desde já, nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, o sócio Jorge António
Paulino.

§ 1.º A sociedade ficará obrigada em todos os seus actos e contra-
tos com a assinatura do gerente Jorge António Paulino.

§ 2.º Ao gerente é expressamente proibido usar a designação so-
cial em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, designa-
damente letras de favor, fianças ou abonações, avales ou outros se-
melhantes.

ARTIGO 5.º

Qualquer sócio poderá prestar à sociedade os suprimentos de que
a mesma carecer, nas condições que vierem a ser fixadas em assem-
bleia geral, os quais não vencerão juros.

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global equivalente a 10 vezes o capital social.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 2000515312
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CORMAVIT SOCIEDADE DE TÉCNICAS
CARDIOLÓGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2951; identificação de pessoa colectiva n.º 504217240; ins-
crição n.º 5 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 9 e of. 10/20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1 � Aumento de capital de 1 200 000$ para 7000 euros, me-
diante o reforço de 1014,42 euros, realizado em dinheiro e subscrito
pelos sócios na proporção das suas quotas, pelo que a sócia Maria
Alice Mariano dos Santos Grade fica com 5600 euros e os sócios
Vítor Manuel da Costa Silva Mariano e José António Alcântara
Gonçalves cada um com 700 euros.

2 � Cessação de funções de gerente de Maria Alice Mariano dos
Santos Grade, por renúncia, em 23 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 2003386491

VÍTOR FERREIRA & RICARDO FERNANDES,
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4172; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20021024.

Certifico que, entre Vítor Manuel da Silva Ferreira, casado com
Brígida Clotilde Ferreira Duarte, no regime da comunhão de adquiri-
dos, e Ricardo José Abreu Amaral Fernandes, casado com Carla Ale-
xandra de Carvalho Nogueira Tostões, no regime da comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Vítor Ferreira & Ricardo
Fernandes, Actividades Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na Rua da
Azenha, lote 2, rés-do-chão, direito, Santa Cruz, concelho de Tor-
res Vedras.

§ único. Mediante simples deliberação da gerência, pode a sede da
sociedade ser deslocada para outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, assim como podem ser criadas sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas legais de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de restaurantes, bares e
actividades hoteleiras similares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas dos só-
cios, a saber: uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao
sócio Vítor Manuel da Silva Ferreira, e outra no valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio Ricardo José Abreu Amaral
Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas a cessão a
favor de terceiros depende do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a favor de terceiros, gozam do direito
de preferência, em primeiro lugar, os sócios não cedentes e, em
segundo lugar, a própria sociedade.

3 � Preferindo mais de um sócio, a quota cedenda será dividida
entre eles na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 5.º

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

a) Quando a quota for arrolada, arrestada ou penhorada ou in-
cluída em massa falida ou insolvente;

b) Comportamento do sócio lesivo dos interesses da sociedade,
nomeadamente prática de actos que a prejudiquem ou que contri-
buam para a desacreditar a qualquer título;

c) No caso de falecimento, interdição ou falência do respectivo
titular.

2 � Nos casos previstos na alínea b) do número anterior, a
contrapartida da amortização é igual ao valor nominal das quotas
amortizadas.

3 � Nos casos previstos nas alíneas a) e c), a contrapartida da
amortização será o valor da quota amortizada, segundo o último
balanço aprovado.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras socieda-
des, seja qual for o seu objecto.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
será exercida por dois gerentes, a designar em assembleia geral, com ou
sem remuneração, conforme vier a ser deliberado, ficando desde já
nomeadas gerentes Carla Alexandra de Carvalho Nogueira Tostões,
residente na Estrada Nacional n.º 116, Condomínio do Loural, edifício
C, 2.º, esquerdo, Malveira, e Brígida Clotilde Ferreira Duarte, residente
na Rua Nova, Casa do Alto, Vila Franca do Rosário.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura das duas gerentes.
3 � Fica expressamente proibido às gerentes usar a firma social

em fianças, abonações, avales, letras com fins pessoais e em todos
os actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, respondendo o
infractor, pessoal e ilimitadamente, por todos os prejuízos causados
à sociedade.

4 � A remuneração dos gerentes é a que lhes for atribuída por
deliberação da assembleia geral de sócios.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2001628161

CARVALHO E IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 279; identificação de pessoa colectiva n.º 500525080; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 25/20020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado com 502 410$ e foi alterado parcialmente o con-
trato social quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, correspondente à soma de quatro quotas: uma de 4250 euros,
pertencente à sócia Sociedade Têxtil da Assenta, S. A.; uma de 250
euros, pertencente ao sócio Justino Simplício Lucas; uma de 250
euros, pertencente ao sócio Pedro Miguel Henriques Luís Lucas, e
uma de 250 euros, pertencente à sócia Marisa Henriques Luís Lucas.

Está conforme.

17 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 2001569475

ENXOVAIS MAMÃS E BEBÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1171; identificação de pessoa colectiva n.º 501847685; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 2/20020621.

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

Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 29 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000197723

POLITORRES MONTAGENS TÉCNICAS E INJECÇÃO
DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3410; identificação de pessoa colectiva n.º 505151332; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 3720020621.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 25 de Março de 2002.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000197722

GEOTORRES CONTABILIDADE, REPRESENTAÇÕES
E MEDIAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1984; identificação de pessoa colectiva n.º 502952202; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20020624.

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

Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 20 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 1000197721

AZUD PORTUGAL � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2773; identificação de pessoa colectiva n.º 503970638; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 2/20020730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital na quantia de 44 891,81 euros e foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 59 855,74 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do valor
nominal de 29 927,87 euros, pertencente à sócia Sistema Azud, S. A.,
uma do valor nominal de 23 942,30 euros, pertencente ao sócio Raul
Patrocínio Duarte, e outra do valor nominal de 5985,57 euros, per-
tencente ao sócio Orlando dos Santos Araújo Eusébio.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000197720

R. & J. PEREIRA � ESTUQUES E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3787; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 3/20020730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deslocada a
sede para a Rua das Almoinhas, 6, Freixofeira, Turcifal, Torres
Vedras.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000197719

VILA FRANCA DE XIRA

AMADO COSTA & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5187/010418; identificação de pessoa colectiva
n.º 505422379.

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

15 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000923739

A. & J. ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3467/951214; identificação de pessoa colectiva
n.º 503459569.

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

14 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000923445

RESTAURANTE O RETIRO, DE PINTO & FRAZÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2129/900910; identificação de pessoa colectiva
n.º 502416670.

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

7 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000923437

A QUINTINHA DA PIEDADE � JARDIM-DE-INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5120/010302; identificação de pessoa colectiva
n.º 505071673.

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

2 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000922392

BIAUT � AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 6028/030210; identificação de pessoa colectiva
n.º 505240637; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
3/030210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, que
passaram a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de BIAUT � Automação
Industrial, L.da, e tem a sua sede na Rua de Eça de Queirós, 14, 3.º,
esquerdo, freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

§ 1.º Por decisão da gerência, a sede social poderá ser mudada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A sociedade pode criar ou encerrar filiais, estabelecimentos,
sucursais ou agências ou quaisquer outras formas de representação
mediante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal
de 4500 euros, do sócio João Pedro Cordeiro Miranda, e outra no
valor nominal de 500 euros, do sócio Nuno Alexandre da Costa Dias
Gião.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao quíntuplo do capital social e estes poderão fazer os
suprimentos de que a sociedade carecer nas condições que forem
deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e sua administração, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio João Pedro
Cordeiro Miranda, sendo necessária a assinatura de um gerente para
obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e contratos.
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§ 1.º A sociedade poderá constituir mandatários e os gerentes
poderão delegar poderes nos termos da lei e no âmbito dos respec-
tivos mandatos.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e
documentos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças, abo-
nações, avales, letras de favor e outros semelhantes.

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 2000292003

VIAPLÁS � INDÚSTRIA TRANSFORMAÇÃO DE FIBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5480/011030; identificação de pessoa colectiva
n.º 505507757; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
12/030217.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 2, foi registado o seguinte:

Designação de gerente de Joana Vicência Ramalho Mata Quaresma,
em 14 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 2000241042

MARCAR � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 6040/030214; identificação de pessoa colectiva
n.º 505982838; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/030214.

Certifico que, entre Mário José Fernandes Cardoso e Palmira
Manuela da Silva Barbosa Cardoso, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marcar � Prestação de Serviços
de Contabilidade e Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo da Paz, 7, 1.º, direito,
lugar e freguesia do Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
tabilidade. Formação e serviços na área da informática.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas:
uma do valor nominal de 4000 euros, titulada pelo sócio Mário José
Fernandes Cardoso, e outra do valor nominal de 1000 euros, titula-
da pela sócia Palmira Manuela da Silva Barbosa Cardoso.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Mário José Fernandes
Cardoso.

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.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000240984

TÁXIS LISPOVOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2839/931105; identificação de pessoa colectiva
n.º 503099759; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 12 e 13/011122.

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

1 � Cessação de funções de gerente de Belarmino José Pinto
Fazenda, por renúncia, em 12 de Fevereiro de 2001.

2 � Aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$ e foi al-
terado parcialmente o contrato social quanto aos artigo 3.º e 5.º,
que passaram a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota de 2250 euros,
pertencente ao sócio Jovito Lopes do Carmo, e uma quota de 2750
euros, pertencente à sócia Lucília Preciosa Henriques do Carmo.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, ficam a cargo de ambos os sócios, fi-
cando desde já nomeada gerente a sócia Lucília Preciosa Henriques
do Carmo, obrigando-se a sociedade, em todos os seus actos e con-
tratos, com a intervenção de um dos gerentes.

§ 1.º A gerência será remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado pelos sócios, e podendo consistir em participação nos
lucros, se assim vier a ser deliberado.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos alheios
aos negócios sociais, tais como abonações, fianças e letras de favor.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000198258

TÁXIS LISPOVOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2839/931105; identificação de pessoa colectiva
n.º 503099759; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 12/011203.

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

Cessação de funções de gerente de Jovito Lopes do Carmo, por
renúncia, em 12 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000198257

ALFERFRI � FABRICO DE PORTAS E JANELAS
EM ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5132/010309; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 8/010309.
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Certifico que, entre Francisco Joaquim Balasteiro Carrajola, Paulo
Alexandre Elísio Carrajola, Ru Jorge Simões dos Reis e João Teixeira
Alves, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALFERFRI � Fabrico de Portas
e Janelas em Alumínio, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Hortinha, lote 22,
Casal do Freixo, em Alpriate, freguesia de Vialonga, concelho de
Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação de portas e janelas
e elementos similares em metal. Instalação de refrigeração.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas
iguais do valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de cada só-
cio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312144

AUTO REPARADORA BRAGADENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2226/910201; identificação de pessoa colectiva
n.º 502495367; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
12/011214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital de 400 000$ para 1 002 410$ e foi alterado par-
cialmente o contrato social quanto ao artigo 2.º, que passou a ter a
seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas de 2500 euros, pertencendo uma ao sócio Manuel dos Santos
Quiteres e outra ao sócio Joaquim dos Santos Fradique.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000198255

ALBERTO PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2989/940110; identificação de pessoa colectiva
n.º 503143049; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
11/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital de 1 000 000$ para 1 002 410$ e foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, que passou a ter
a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas, a saber: uma quota de
3000 euros, pertencente ao sócio Alberto de Oliveira Pereira, uma
quota de 1000 euros, pertencente à sócia Teresa Cristina de Lima
Oliveira Pereira, e uma quota de 1000 euros, pertencente ao sócio
Rui Miguel de Lima Oliveira Pereira.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000198254

PROVIMI PORTUGUESA � CONCENTRADOS
PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 612/710911; identificação de pessoa colectiva
n.º 500224188; inscrição n.º 19; número e data da apresentação:
62/011214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital de 100 000 000$ para 100 240 999$ e foi alte-
rado parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, que passou
a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

Capital, acções e obrigações

1 � O capital social, integralmente realizado nos diversos valo-
res constantes da escrituração, é de 500 000 euros e está represen-
tado por 100 000 acções ordinárias, com o valor nominal de 5 euros
cada uma.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 100,
1000 ou mais acções, podendo o conselho de administração, quando
o julgar conveniente e lhe for solicitado, emitir títulos, provisórios
ou definitivos, representativos de qualquer número de acções.

3 � Os títulos de acções, quer provisórios, quer definitivos, serão
sempre assinados por dois administradores, podendo uma das assina-
turas ser aposta por meio de chancela.

4 � Os títulos representativos das acções serão nominativos ou
ao portador, registados ou não, e serão reciprocamente convertíveis.

5 � A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral,
emitir obrigações e adquirir acções e obrigação próprias, nos termos
previstos na lei, e realizar sobre uma e outras operações que se
mostrem convenientes para a prossecução dos interesses sociais.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000198253

J. R. SIMÕES � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3781/970306; identificação de pessoa colectiva
n.º 503977357; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 1/030213.

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

Cessação de funções de gerente de Fernando Manuel Luís Fran-
cisco.
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Data: 9 de Janeiro de 2003, com efeitos a partir de 15 de Janeiro
de 2003.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312276

SIMPOCER � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 883/790119; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 13/011207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital de 600 000$ para 1 002 410$ e foi alterado par-
cialmente o contrato social quanto ao artigo 5.º, que passou a ter a
seguinte nova redacção:

5.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado em di-
nheiro, e dividido em duas quotas, como segue: Rogério Pedro Simões,
2916,67 euros, e Maria Helena Abreu e Lima Anacleto Simões,
2083,33 euros.

§ único. São exigíveis prestações suplementares.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000197598

RUBISERVE � CONSULTORIA, CONTABILIDADE
E GESTÃO INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4555/990716; identificação de pessoa colectiva
n.º 504541161; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 6/030214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi averbada a
deslocação da sede para a Rua de Soeiro Pereira Gomes, lote 12, loja
2, Quinta dos Caniços, freguesia de Póvoa de Santa Iria e concelho
de Vila Franca de Xira.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312225

ELECTRO-LUSO ALEGRIA � ACESSÓRIOS
AUTOMÓVEIS (VILA FRANCA DE XIRA), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4665/991124; identificação de pessoa colectiva
n.º 504507001.

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

4 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2001100710

TRANSPORTES ANTÓNIO SIMÕES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4235/980630; identificação de pessoa colectiva
n.º 504190024.

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

4 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000922619

MALVETRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4779/000323; identificação de pessoa colectiva
n.º 504609190; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
5/030213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 3.º, 5.º e 6.º, que
passaram a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma das quo-
tas dos sócios, uma do valor nominal de 25 000 euros, do sócio
Joaquim Maria Malveiro Jorge; uma do valor nominal de 15 000
euros, da sócia Maria da Fé Santos Silva Jorge; uma do valor nomi-
nal de 5000 euros, do sócio Ricardo Jorge da Silva Malveiro, e uma
do valor nominal de 5000 euros, da sócia Filipa Isabel da Silva
Malveiro.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, con-
forme for deliberado em assembleia geral, e pertence aos sócios
Joaquim Maria Malveiro Jorge, Maria da Fé dos Santos Silva Jorge e
Ricardo Jorge da Silva Malveiro, já nomeados gerentes.

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000240968

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

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5703/020422; identificação de pessoa colectiva
n.º 501274294; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
11/030217.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 2.º, 3.º e 7.º, que
passaram a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias por conta de outrem, nacional e internacional, distribuição e
venda de cerveja, refrigerantes, sumos, outras bebidas e produtos
alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 74 819,69 euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social, e corres-
pondente à soma de três quotas: uma do valor nominal de 59 855,75
euros, na titularidade do sócio Adolfo César de Jesus Morgado; uma
do valor nominal de 14 215,74 euros, na titularidade da sócia Maria
do Rosário Ramos Lalanda Morgado, e outra do valor nominal de
748,20 euros, na titularidade do sócio Ricardo Jorge Lalanda Mor-
gado.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Adolfo César de
Jesus Morgado e Ricardo Jorge Lalanda Morgado e à não sócia Ma-
ria Manuela Carvalho da Silva Araújo, esta última com capacidade
profissional.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção da gerente Maria Manuela Carvalho da Silva
Araújo sempre em conjunto com um dos gerentes Adolfo César de
Jesus Morgado ou Ricardo Jorge Lalanda Morgado.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 2000241026
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IMPORFERMA, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 6036/030213; identificação de pessoa colectiva
n.º 503130567; inscrição n.º 24; número e data da apresentação:
4/030213.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma IMPORFERMA, Equipa-
mentos Industriais, L.da, e tem a sua sede na Travessa do Araújo, 1,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000240917

DOMESER � SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3165/940922; identificação de pessoa colectiva
n.º 502938803; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
9/030217.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 2000241000

VETEM PORTUGUESA � PRODUTOS VETERINÁRIOS
E ZOOTÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2415/920127; identificação de pessoa colectiva
n.º 502690534.

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

17 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000923879

JOSÉ VALÉRIO & FILHO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4976/001106; identificação de pessoa colectiva
n.º 505110911.

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

10 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000923670

DECORVITOR � EXPOSITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2385/911216; identificação de pessoa colectiva
n.º 502674326.

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

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 2000344402

AUTOMÓVEIS FEIJÃO � SOCIEDADE COMERCIAL
E INDUSTRIAL DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4353/981209; identificação de pessoa colectiva
n.º 504521160.

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

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 2000344712

SOCIEDADE PORTUGUESA DO ACUMULADOR
TUDOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5329/010710; identificação de pessoa colectiva
n.º 501672796.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas, relativa ao período de exercício de 1 de Abril de 2001 a 31
de Março de 2002 e os documentos de prestação de contas consoli-
dadas relativas ao mesmo período de exercício.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312241

CHURRASQUEIRA DOM FRANGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5414/010913; identificação de pessoa colectiva
n.º 505691140.

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

11 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000923615

PROVIMI PORTUGUESA � CONCENTRADOS
PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 612/710911; identificação de pessoa colectiva
n.º 500224188.

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

17 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000923860

FRAZÃO & SOLANO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4957/001017; identificação de pessoa colectiva
n.º 505098237.

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

17 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000923917

VALE & VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2294/910617; identificação de pessoa colectiva
n.º 502574984.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000923186

CARPINTARIA DE POVOS, DE JOÃO LEMOS & LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4473/990419; identificação de pessoa colectiva
n.º 504663470.

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

1 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000923160

PEREIRA & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 9147/790618; identificação de pessoa colectiva
n.º 500879052.

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

17 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000923909

ALVERCA 2000 � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3928/970908; identificação de pessoa colectiva
n.º 503994685.

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

3 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000927246

AUTO REPARADORA BRAGADENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2226/910201; identificação de pessoa colectiva
n.º 502495367.

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

4 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000927238

SANIFAUNA � PRODUTOS VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5091/010209; identificação de pessoa colectiva
n.º 505267152.

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

19 de Fevereiro de 2003. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 2000926878

VIABILIZA � CONTABILIDADE, CONSULTORIA
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4374/990107; identificação de pessoa colectiva
n.º 504011928.

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

19 de Fevereiro de 2003. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 2000929931

NUNO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5070/010124; identificação de pessoa colectiva
n.º 505187914.

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

19 de Fevereiro de 2003. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 2000929958

CARVALHO & MUNHOZ, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5289/010620; identificação de pessoa colectiva
n.º 505326906.

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

1 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000923178

NC � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3527/960314; identificação de pessoa colectiva
n.º 503700320.

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

4 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2001259107

FILGAMA � SOCIEDADE MANUTENÇÃO
E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4230/980625; identificação de pessoa colectiva
n.º 504186108.

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

4 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000922481

INTRA � COMÉRCIO INTERNACIONAL
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3661/960927; identificação de pessoa colectiva
n.º 503758388.

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

4 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000922490

JOAQUIM RODRIGUES LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2161/900926; identificação de pessoa colectiva
n.º 502421487.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000923747

CASALONGA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4177/980513; identificação de pessoa colectiva
n.º 504186736.

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

12 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000927564

ÁGUAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1760/880314; identificação de pessoa colectiva
n.º 501951180.

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

12 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000927556

MEGA KIDS � EXTERNATO PRÉ-PRIMÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4777/000321; identificação de pessoa colectiva
n.º 504887220.

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

4 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000927050

MEGA KIDS � EXTERNATO PRÉ-PRIMÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4777/000321; identificação de pessoa colectiva
n.º 504887220.

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

12 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000927599

MAMIFÁ � DECORAÇÃO PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4487/990503; identificação de pessoa colectiva
n.º 505204185.

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

12 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000926983

FERREIRA INÁCIO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1116/820211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501245316.

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

12 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000927548

ALEXANDRA LOPES � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4934/000922; identificação de pessoa colectiva
n.º 505067242.

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

12 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000927513

O PINHEIRINHO � PASTELARIA E PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3519/960306; identificação de pessoa colectiva
n.º 503701068.

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

12 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000927580

MARTINS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1198/821027; identificação de pessoa colectiva
n.º 501319450.

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

12 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000927602

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DA PONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2582/920831; identificação de pessoa colectiva
n.º 501798730.

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

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 2000345085

PORTALEGRE

ALTER DO CHÃO

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DE ALTER DO CHÃO, C. R. L.

Rectificação

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, a publicação
com o n.º 1000043688, feita no Diário da República, 3.ª série,
n.º 246, de 24 de Outubro de 2002, saiu com inexactidões. Assim,
rectifica-se que onde se lê «inscrição n.º 8» deve ler-se «inscrições
n.os 8 e 9»; no artigo 8.º, onde se lê «3 � [...] e fixado pela direc-
ção [...]» deve ler-se «3 � [...] é fixado pela direcção [...]», onde se
lê «6 � [...] só é permitida até ao valor que vigorar [...]» deve
ler-se «6 � [...] só é permitida até ao valor mínimo que vigorar
[...]», onde se lê «a) Em todas as situações previstas nas alíneas a)
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e d) do n.º 5 [...]» deve ler-se «a) Em todas as situações previstas
nas alíneas a) a d) do n.º 5 [...]», onde se lê «ARTIGO 10.º» deve
ler-se «ARTIGO 10.º, �Requisitos de admissão�»; no artigo 13.º, onde
se lê «a) Terem decorrido pelo menos três anos a contar da data
[...] b) [...] nem implicar o incumprimento de quaisquer relações [...]»
deve ler-se «a) Terem decorrido, pelo menos, três anos desde a data
[...] b) [...] nem implicar o incumprimento ou o agravamento de
quaisquer relações [...]»; no artigo 14.º, onde se lê «1 � [...] do não
pagamento pontual [...]» deve ler-se «1 � [...] no não pagamento
pontual [...]»; no artigo 22.º, onde se lê «3 � [...] deve propor a
eleição de um associado para a mesa.» deve ler-se «3 � [...] deve
propor a eleição de um associado presente para a mesa.»; no ar-
tigo 36.º, onde se lê «�Benefícios das operações activas�» deve ler-
-se «�Beneficiários das operações activas�» e onde se lê «Conferida,
está conforme o original.» deve ler-se «O texto do contrato, na sua
redacção actualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme o original.»

26 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Cristina Isabel
Batista Garraio Catela. 2001348177

AVIS

DARDICO � AGRO-INDÚSTRIA, S. A.

Sede: Parque Industrial de Avis, 7480 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 87; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503463299; inscrições
n.os 9 e 10; números e data das apresentações: 1 e 2/17022003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por escritura
de alteração do pacto social, lavrada em 17 de Fevereiro de 2003, a
fls. 37 e 37 v.º do livro n.º 37-C do Cartório Notarial de Avis, foi
alterado o pacto social no sentido de que a fiscalização dos negócios
sociais passe a ser exercida por um fiscal único, pelo que altera os
artigos 6.º e 13.º, elimina o artigo 14.º e renumera os posteriores.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 6.º

Órgãos sociais

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o fiscal único.

ARTIGO 13.º

Fiscal único

A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por um fiscal
único efectivo e um suplente, que sejam revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia
geral por quatro anos e reelegíveis por sucessivos quadriénios.

Mais certifico que, pela acta n.º 15, de 31 de Março de 2002, foi
nomeado o órgão de fiscalização:

Fiscal único: efectivo � António Barreira, Fernando Vieira, Justino
Romão e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
n.º 51, com sede na Rua do General Firmino Miguel, torre 2, 1.º, B,
Lisboa, representada por Justino Mendes dos Santos Romão, casado,
revisor oficial de contas n.º 379; suplente � Fernando Jorge Mar-
ques Vieira, casado, revisor oficial de contas n.º 564.

Prazo: quadriénio de 2002-2005.
Data da deliberação: 31 de Março de 2002.

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

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Simão Rebocho Velez. 2001486138

NISA

LACTICÍNIOS LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 169/
960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503094218;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 4/20030213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 7.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

7.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.

O pacto social, na sua redacção actualizada, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2001728344

SOUSEL

ALBIDOMENSES � SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 130/
200198, identificação de pessoa colectiva n.º 504037498.

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

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Dias Sepanas
Berardo. 2001884389

LUSOTRANSFORMA � TRANSFORMAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PEDRAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 162/
030501; identificação de pessoa colectiva n.º 505105152.

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

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Dias Sepanas
Berardo. 2001884460

OLIDAL � OLIVICULTORES DO ALENTEJO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 11/
221289; identificação de pessoa colectiva n.º 502261161; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/160103.

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

Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Prazo: triénio de 2001-2003.
Direcção: presidente � Teófilo de Castro Duarte; vice-presi-

dente � Fernando Pizarro de Sampaio e Melo; vogais � Luís
Fernando Bulhão Martins, Paulo Fernandes Homem de Lucena e
Henrique José de La Puente Sancho Uva;

Conselho fiscal: presidente � Mário Nery Rodrigues Nina; vogais
� José Filipe da Costa de Castro Duarte e José Maria Pizarro Tello
Rasquilha.

Data da deliberação: 21 de Março de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Dias Sepanas
Berardo. 2001884435

PORTO

BAIÃO

DESSINARE � DESENHOS, PROJECTOS
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 93/
910527; identificação de pessoa colectiva n.º 502565837.

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

Conferi. Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ri-
beiro Ramalho. 2001526830
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ALBINO OLIVEIRA GOMES SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 263/
990511; identificação de pessoa colectiva n.º 504475851.

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

Conferi. Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribei-
ro Ramalho. 2001526849

LOUSADA

LOUSAPETRO � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: Boavista, Nogueira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 843/
970207; identificação de pessoa colectiva n.º 503831239; data da
apresentação: 030205.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002880212

CONFECÇÕES COELHO & BARBOSA, L.DA

Sede: Pinheiro, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 713/
950412; identificação de pessoa colectiva n.º 503405434; data da
apresentação: 020920.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2001708394

HERGICONTA � GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, Cristelos,
Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1696/
002403; identificação de pessoa colectiva n.º 502629800; data da
apresentação: 021223.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2001667159

MARCO DE CANAVESES

FERNANDO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 765/941227; identificação de pessoa colectiva
n.º 503321192; número e data da apresentação: 15/20020114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 6, foi registada a redenominação do capital em euros, com au-
mento de capital e alteração parcial do contrato de sociedade, sendo

sócios José Fernando Teixeira de Sousa, casado no regime da comu-
nhão de adquiridos com Maria Rosa de Jesus Pinto, e Maria Rosa de
Jesus Pinto, casada no regime da comunhão de adquiridos com José
Fernando Teixeira de Sousa.

Artigo alterado: 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de 5000
euros e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada e pertence uma a cada um dos sócios José Fernando
Teixeira Sousa e Maria Rosa de Jesus Pinto.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000198251

COUTINFORM � FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 915/970210; identificação de pessoa colectiva
n.º 503842222; número e data da apresentação: 15/20020117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 3, foi registado o aumento de capital, redenominação em euros e
alteração parcial do contrato de sociedade, sendo sócios Manuel
Lúcio Barbosa Gomes Coutinho, casado no regime da comunhão de
adquiridos com Maria da Conceição Rodrigues de Castro Morgado
Lima Coutinho, António Martinho Barbosa Gomes Coutinho, ca-
sado no regime da comunhão de adquiridos com Ana Cristina Men-
des Cerqueira Coutinho, e Margarida Maria Barbosa Gomes Coutinho,
casada no regime da comunhão de adquiridos com Álvaro Carvalho
Soares.

Artigo alterado: 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor de 2000
euros, pertencente ao sócio Manuel Lúcio Barbosa Gomes Coutinho,
e duas quotas no valor de 1500 euros cada uma, pertencentes aos
sócios António Martinho Barbosa Gomes Coutinho e Margarida
Maria Barbosa Gomes Coutinho.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000198266

GRANIVARZEA � COMÉRCIO E EXTRACÇÃO
DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1223/990820; identificação de pessoa colectiva
n.º 504533592; números e data das apresentações: 11, 12 e 13/
20020117.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi registada a cessação
das funções de gerência de Ângelo da Cruz Ferreira.

Causa: renúncia.
Data: 21 de Outubro de 2001.
Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, foi registada a cessação

das funções de gerência de Fernando de Almeida da Silva.
Causa: renúncia.
Data: 21 de Outubro de 2001.
Pela inscrição n.º 4, foi registada a alteração parcial do contrato

de sociedade, sendo sócios José de Jesus Oliveira, casado no regime
da comunhão geral com Celeste da Rocha Oliveira, e INERSEL �
Construções, S. A.

Artigos alterados: 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redac-
ção:

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito, é de 6000
euros e corresponde à soma de três quotas de igual valor nominal de
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2000 euros, pertencentes uma ao sócio José de Jesus Oliveira e duas
à sócia INERSEL � Construções, S. A.

4.º

1 � A administração e a representação da sociedade será exer-
cida por um ou mais gerentes designados em assembleia geral.

2 � Continua gerente o sócio José de Jesus Oliveira.
3 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um

gerente.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000198265

PSICOMARCO � CENTRO PSICOPEDAGÓGICO
E SOCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1365/20001017; identificação de pessoa colectiva
n.º 504923420; número e data da apresentação: 7/20020117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 2, foi registado o aumento de capital e alteração parcial de con-
trato de sociedade, sendo sócios Sandra Luísa Gomes Barbêdo, ca-
sada no regime da separação de bens com José Manuel Sousa Car-
doso, e José Manuel Sousa Cardoso, casado no regime da separação
de bens com Sandra Luísa Gomes Barbêdo.

Artigos alterados: 2.º e 3.º, que passaram a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de apoio, nomea-
damente nas áreas de psicologia clínica, pedagógica, pediatria, psi-
quiatria, terapia da fala e ensino especial, terapia ocupacional, ex-
ploração de centro de estudos. Organização de actividades recreativas,
ATL, sala de estudo. Clínica de medicina dentária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 10 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 5000
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de três vezes o capital social.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000198263

IRMÃOS SOUSA CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 324/860320; número e data da apresentação: 1/20011211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 5, foi registado o aumento de capital, redenominação em euros e
alteração parcial do contrato de sociedade, sendo sócios Jorge Soa-
res de Sousa Carneiro, casado no regime da comunhão de adquiridos
com Maria Lucinda Alves Magalhães, e, em comum e sem deter-
minação de parte ou direito, Maria de Fátima da Costa Carneiro, viúva,
e João Paulo Costa de Sousa Carneiro, solteiro, menor.

Artigo alterado: 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada sócio.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000198262

PICHELSOUSA � PICHELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 844/960319; identificação de pessoa colectiva
n.º 503613371; número e data da apresentação: 18/20020114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 6, foi registada a redenominação do capital em euros, com au-
mento de capital e alteração parcial do contrato de sociedade, sendo
sócios Ernesto Leal de Sousa, casado no regime da comunhão de
adquiridos com Maria Aurora Vieira Carneiro de Sousa, e Maria
Aurora Vieira Carneiro de Sousa, casada no regime da comunhão de
adquiridos com Ernesto Leal de Sousa.

Artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de 5000
euros e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada e pertence uma a cada um dos sócios, Ernesto Leal de
Sousa e Maria Aurora Vieira de Sousa.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000198261

SCRP � SOCIEDADE COMERCIAL DE RESTAURAÇÃO
DE PIARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 880/961003; identificação de pessoa colectiva
n.º 503810851, número e data da apresentação: 17/20020114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 6, foi registada a redenominação do capital em euros, com au-
mento de capital e alteração parcial do contrato de sociedade, sendo
sócios Manuel Paulo do Couto Cardoso, solteiro, maior, e Joaquim
Alberto Pinto Madureira, casado no regime da comunhão de adqui-
ridos com Rosa Cristina Couto Cardoso.

Artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de 5000
euros e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada e pertence uma a cada um dos sócios, Manuel Paulo Couto
Cardoso e Joaquim Alberto Pinto Madureira.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000198260

PORTO � 3.A SECÇÃO

IMOBILIÁRIA RUA BRITO CAPELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7298/960718; identificação de pessoa colectiva n.º 503692115;
número e data da prestação de contas: 42/21062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

13 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822894

PACHECOTRANS � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2500/920909; identificação de pessoa colectiva n.º 502831545;
número e data da prestação de contas: 5/21062002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

13 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822932

CLAUDEMIRO DE MAGALHÃES � DESPACHANTE
OFICIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 893/990122; número e data da prestação de contas: 1/
02062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

13 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822924

TRANSPORTES ANTÓNIO RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5589/950317; identificação de pessoa colectiva n.º 503387320;
número e data da prestação de contas: 15/21062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

13 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822916

AIRES & AIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2558/921001; identificação de pessoa colectiva n.º 502844205;
número e data da prestação de contas: 59/21062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

13 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822908

FAMOTOR � FÁBRICA DE RECONSTRUÇÃO
DE MOTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 174/770922; identificação de pessoa colectiva
n.º 500701733; número e data da prestação de contas: 91/
26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000713190

RODOMOREIRAS � TRANSPORTADORES
PROFISSIONAIS DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 197/991110; identificação de pessoa colectiva
n.º 504811240; número e data da prestação de contas: 2/20020123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2000.

1 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 1000198237

ONARA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 590/770302; identificação de pessoa colectiva
n.º 500616485; número e data da prestação de contas: 11/
20020320.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2000.

1 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 1000198236

CMC � COMUNICAÇÃO VISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3697/930914; identificação de pessoa colectiva n.º 503052604;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/20021220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
o gerente José Jorge Carneiro de Melo Braga, em 2 de Dezembro de
2002, por renúncia.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665861

FRAGEST � SOCIEDADE GESTORA, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 15 444/20030122; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20030122.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma FRAGEST � Sociedade Gestora, S. G.
P. S., S. A., e reger-se-á pelo presente contrato e pela legislação
aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede e representação

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Mainça, sem número,
freguesia de Leça do Balio, concelho de Matosinhos.

2 � A sede social pode ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, por simples deliberação do conselho de
administração.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por exclusivo objecto da sua actividade a gestão
de participações sociais noutras sociedades como forma indirecta do
exercício de actividades económicas.

ARTIGO 4.º

Duração

A duração da sociedade conta-se a partir da sua matrícula na
conservatória do registo comercial.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 1 275 000 euros, dividido e representado por
255 000 acções, no valor de 5 euros cada uma.
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ARTIGO 6.º

Representação do capital social

1 � As acções serão nominativas ou ao portador.
2 � As acções serão obrigatoriamente nominativas enquanto

existirem as limitações à transmissão das acções estabelecidas no
artigo seguinte.

3 � As acções serão representadas por títulos de 1, 10, 50, 100,
500, 1000, 5000 e 10 000 acções, sendo permitida a sua concentra-
ção ou divisão.

4 � Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo
ambas as assinaturas ser apostas por chancela, desde que autenticada
com o selo branco da sociedade.

5 � Por deliberação da assembleia geral, as acções poderão re-
vestir a forma meramente escritural, sem incorporação em títulos,
nos termos e condições estabelecidos na lei.

ARTIGO 7.º

Transmissão das acções

1 � É livre a transmissão das acções entre accionistas ou a favor
de descendentes.

2 � Nas transmissões de acções a favor de estranhos, os restan-
tes accionistas terão preferência.

3 � No caso de transmissão inter vivos, o direito de preferência
será, sem prejuízo do convencionado no número seguinte, exercido
nas condições de preço e pagamento do negócio projectado.

4 � Caso as condições de preço e pagamento do negócio projec-
tado forem superiores a uma vez e meia o valor contabilístico das
acções de acordo com o último balanço aprovado, os accionistas que
pretenderem exercer o direito de preferência terão direito a fazê-lo,
em alternativa ao valor do negócio encarado pelo transmitente, pelo
valor que resultar de um balanço especial, reportado à data da comu-
nicação referida no n.º 7, especialmente elaborado para o efeito de
acordo com as regras estabelecidas no n.º 2 do artigo 105.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

5 � Se mais do que um dos accionistas pretender exercer o di-
reito de preferência ou de opção de compra previsto no número an-
terior, as acções serão rateadas entre os preferentes na proporção
das acções de que cada um for titular.

6 � Tratando-se de transmissão gratuita inter vivos, a preferên-
cia será exercida pelo valor real das acções, o qual, na falta de acordo
entre os interessados, será fixado por entidade escolhida por acordo
entre o transmitente e os preferentes; na falta de acordo, o valor
será fixado por revisor oficial de contas, designado pelo tribunal
judicial da comarca da sede da sociedade, a solicitação de qualquer
interessado.

7 � Para efeito do cumprimento das obrigações de preferência e
ou de opção previstas no n.º 4 do presente artigo, o transmitente
deverá comunicar aos restantes accionistas a transmissão sujeita a
preferência ou opção, comunicação essa que identificará o adquirente,
o número de acções a transmitir e todas as demais condições da pro-
jectada transmissão e, designadamente, no caso de transmissão one-
rosa, o preço e condições de pagamento.

8 � O prazo para o exercício do direito de preferência ou da
opção de compra é de 15 dias úteis, contados após a recepção da
comunicação referida no número anterior, devendo o direito ser
exercido por comunicação a enviar, nos termos definidos no n.º 15
do presente artigo.

9 � Verificando-se o agrupamento de dois, ou mais, dos accio-
nistas para efeito de alienação das suas acções, a preferência ou opção
de compra terão que ser exercidas sobre a totalidade das suas acções
assim agrupadas, que serão consideradas como constituindo objecto
de uma só transmissão.

10 � Os contratos de compra e venda das acções deverão ser
celebrados dentro do prazo de 30 dias úteis contados da recepção da
comunicação, ou comunicações, a exercer o direito de preferência.

11 � Nas transmissões a título gratuito ou no caso de ter sido
exercida a opção de compra prevista na segunda parte do n.º 4, o
prazo referido no número anterior conta-se a partir da data em que
o valor das acções tiver sido fixado.

12 � Nas situações previstas no número anterior, ao preço a pagar
acrescerão juros, à taxa legal, apenas sobre a parte correspondente
ao valor contabilístico, determinado de acordo com o balanço refe-
rente ao último balanço aprovado, caso os preferentes ou optantes
não procedam ao pagamento ou à consignação em depósito de tal
quantia.

13 � O pagamento ou a consignação em depósito deverão ser
efectuados dentro do prazo previsto no n.º 10 do presente artigo e
contra a celebração de um contrato de compra e venda das acções

com reserva de propriedade até ao integral pagamento da parte do
preço a determinar, nos termos dos n.os 4 e 6.

14 � Esgotados os prazos previstos nos números anteriores, sem
que tenham sido adquiridas as acções, ou não tendo sido exercida a
preferência ou a opção de compra, as transmissões tornar-se-ão li-
vres.

15 � Todas as comunicações anteriormente previstas deverão
ser feitas por carta registada com aviso de recepção, com a assina-
tura reconhecida notarialmente.

16 � Serão ineficazes em relação à sociedade, que recusará o
respectivo registo, quaisquer transmissões entre vivos de acções que
tenham sido realizadas sem observância do direito de preferência ou
da opção de compra estabelecidos no presente artigo.

ARTIGO 8.º

Obrigações

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações de
harmonia com a lei e em conformidade com o que for deliberado
em assembleia geral.

2 � Observadas as limitações legais aplicáveis, a sociedade pode
adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as operações
que se mostrem convenientes ao interesse social.

3 � As obrigações poderão revestir a forma meramente escritural.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais e da sua competência

SECÇÃO I

Estrutura

ARTIGO 9.º

Enumeração

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Composição

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Cabe um voto a cada grupo de 100 acções.
3 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas só

podem assistir às assembleias gerais e participar na discussão dos
assuntos indicados na ordem do dia, se o presidente da mesa os au-
torizar antes do início dos trabalhos.

4 � Além dos accionistas com direito a voto, têm direito a par-
ticipar na assembleia geral, embora não possam votar, as pessoas
que exerçam cargos nos órgãos sociais.

ARTIGO 11.º

Direito à participação e representação

1 � Só poderão participar nas reuniões os accionistas, com di-
reito a voto, que, até cinco dias úteis antes da realização da assem-
bleia, tenham:

a) Averbado as acções em seu nome nos registos da sociedade,
sendo nominativas;

b) Registado as acções em seu nome, ou depositado os títulos na
sede social, ou em qualquer instituição de crédito, sendo ao porta-
dor;

c) As acções registadas em seu nome em conta de valores mobi-
liários, sendo escriturais.

2 � A prova do depósito em instituição de crédito far-se-á me-
diante declaração emitida pela depositária que dê entrada, na sede
social, com a antecedência prevista no número anterior.

3 � Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se repre-
sentar por quem para o efeito designarem.

4 � Como instrumento de representação, basta uma carta, dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral e entregue, na sede social,
até três dias úteis, antes da realização da assembleia.
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5 � Os contitulares de acções serão representados por um deles,
escolhido entre todos, em obediência às regras da compropriedade.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

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

2 � Os membros da mesa poderão não ser accionistas.

ARTIGO 13.º

Quórum constitutivo

1 � Para que as assembleias gerais se considerem validamente
constituídas, em primeira convocação, é necessário que se encon-
trem presentes ou representados accionistas que detenham acções
correspondentes a mais de dois terços do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia pode deliberar seja
qual for o número de accionistas e capital representado.

ARTIGO 14.º

Quórum deliberativo

Todas as deliberações terão de ser tomadas por dois terços dos
votos emitidos, quer a assembleia reúna em primeira, quer em se-
gunda convocação e independentemente da percentagem de capital
social representado na assembleia.

SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 15.º

Composição

1 � A gestão das actividades da sociedade compete a um conse-
lho de administração eleito em assembleia geral.

2 � O conselho de administração será composto por três, cinco
ou sete membros.

3 � A assembleia geral escolherá de entre os eleitos o presidente
do conselho de administração.

4 � A eleição será realizada por listas.
5 � Uma minoria de accionistas que tenha votado contra a pro-

posta que fez vencimento na eleição dos administradores tem o di-
reito a designar um ou dois administradores, consoante o órgão for
composto por três ou por cinco ou sete administradores, contanto
que essa minoria represente, pelo menos, 20 % do capital social.

6 � Para o efeito do disposto no número anterior, se tiver exis-
tido mais de uma lista, não serão considerados como tendo votado
contra os accionistas que tenham votado noutras listas que não a
vencedora.

7 � Para a execução do disposto no n.º 5, a eleição será feita
por votação entre os sócios da referida minoria, na mesma assem-
bleia, e os administradores, assim eleitos, substituirão automatica-
mente a pessoa que figure em último lugar na lista vencedora.

8 � A votação será realizada por listas, considerando-se eleitos
os componentes da lista mais votada.

ARTIGO 16.º

Competência

Compete ao conselho de administração exercer, em geral, os mais
amplos poderes de gestão da sociedade previstos na lei, com as limi-
tações estabelecidas no n.º 1 do artigo seguinte, e nomeadamente os
seguintes:

a) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e contratuais e as
deliberações da assembleia geral;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e assumir com-
promissos arbitrais;

c) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos sobre bens móveis,
nomeadamente viaturas;

d) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras
sociedades de responsabilidade limitada ou ilimitada qualquer que seja
o objecto social e participar em agrupamentos complementares de
empresas;

e) Constituir mandatários da sociedade.

ARTIGO 17.º

Funcionamento do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá apenas sempre que o
exercício das suas atribuições o exija, mediante convocação do pre-
sidente ou de dois administradores, assim se afastando a exigência da
realização de uma reunião mensal prevista no artigo 410.º, n.º 2, do
Código das Sociedades Comerciais.

2 � A reunião terá lugar no local, hora e data indicados na
convocatória.

3 � As convocatórias, salvo nos casos urgentes, deverão ser
enviadas com, pelo menos, oito dias de antecedência em relação à
data prevista para a reunião.

4 � Os membros do conselho de administração poder-se-ão
fazer representar nas reuniões por outros administradores, nos
termos do n.º 5 do artigo 410.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

5 � São admitidos votos por correspondência, podendo, neste
caso, o voto ser exercido por simples carta, telex ou telefax.

6 � As deliberações relativas à alienação e ou oneração de par-
ticipações deverão ser tomadas por uma maioria qualificada de dois
terços dos membros do órgão.

7 � O conselho de administração poderá delegar, mediante deli-
beração tomada também por maioria qualificada de dois terços dos
seus membros, no presidente do conselho de administração ou numa
comissão executiva, formada por um número ímpar de administra-
dores, a gestão corrente da sociedade, nos termos e com o alcance
que vierem a ser deliberados.

ARTIGO 18.º

Caução

A assembleia geral que eleja o conselho de administração poderá
dispensar a caução de responsabilidade prevista na lei.

ARTIGO 19.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de um administrador, no qual o conselho de

administração tenha delegado poderes bastantes, nos termos legais;
b) Pelas assinaturas de dois administradores;
c) Pela assinatura de um administrador e de um procurador, nos

termos, quanto a este, do respectivo mandato;
d) Pela assinatura de um procurador, mas apenas dentro dos limi-

tes e em conformidade com o mandato especial que lhe tiver sido
conferido.

2 � Para os actos de mero expediente, basta a assinatura de um
só administrador ou de um só procurador com poderes bastantes.

SECÇÃO IV

Fiscal único

ARTIGO 20.º

Competência

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que exerce
as competências previstas na lei.

SECÇÃO V

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

Duração dos mandatos

1 � O mandato dos órgãos sociais durará quatro anos, sendo
permitida a reeleição uma ou mais vezes.

2 � As vagas ocorridas em qualquer dos órgãos sociais, com ex-
cepção do fiscal único, serão preenchidas por quem o próprio órgão
designe, por cooptação.

3 � A designação terá de ser ratificada na assembleia geral anual
seguinte, cessando funções o membro designado no termo do man-
dato dos restantes membros do órgão.
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ARTIGO 22.º

Remuneração dos membros dos corpos sociais

1 � Os membros dos órgãos sociais poderão ser remunerados, ou
não, pelo desempenho dos cargos, conforme for deliberado na as-
sembleia geral que os eleja.

2 � No caso de a assembleia geral estabelecer que o exercício
das funções será remunerado, a fixação das remunerações poderá
ser delegada numa comissão de remunerações, composta por três
accionistas, eleitos em assembleia geral, pelo período de quatro
anos.

3 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais pode ser fixa
ou mista, isto é, constituída por uma parte certa e por uma gratifi-
cação por aplicação de resultados não superior a 10 % dos lucros de
exercício, determinada em conformidade com a regra estabelecida
no n.º 3 do artigo 399.º do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO IV

Apreciação anual da situação da sociedade e aplicação
de resultados

ARTIGO 23.º

Apreciação anual da situação da sociedade

1 � O ano social corresponde ao ano civil.
2 � A apreciação e votação do balanço e demais documentos

referidos na lei deve, obrigatoriamente, ser realizada em assembleia
geral que reunirá até ao fim do mês de Maio de cada ano.

ARTIGO 24.º

Aplicação de resultados e distribuição de dividendos

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de
deduzida a percentagem que a lei determinar para a constituição ou
reintegração da reserva legal, e as importâncias que a assembleia geral,
sem quaisquer limites, deliberar, por maioria simples, dos votos
emitidos, afectar a outras reservas, ou a outras aplicações de inte-
resse social, incluindo a reserva de estabilização de dividendos, serão
distribuídos entre os accionistas na proporção das acções de que se-
jam titulares.

2 � No decurso do exercício poderão ser feitos adiantamentos
sobre lucros aos accionistas mediante deliberação da assembleia ge-
ral, necessariamente precedida de parecer favorável do fiscal único.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 25.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.

ARTIGO 26.º

Liquidação

1 � Os membros do conselho de administração passarão a exer-
cer as funções de liquidatários da sociedade a partir do momento
da dissolução, salvo deliberação em contrário da assembleia ge-
ral.

2 � A liquidação será feita extrajudicialmente.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 27.º

Foro competente

Para todas as questões emergentes do presente contrato de socie-
dade, designadamente entre a sociedade e os accionistas, fica expres-
samente estipulado o foro da comarca da sede social, com expressa
renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 28.º

Designação dos membros dos órgãos sociais
para o primeiro mandato

A composição dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-2006,
será a seguinte:

Mesa da assembleia geral: presidente � Maria Manuela Correia
Ramos Ferreira Pinto, casada, residente na Avenida do Dr. Moreira
de Sousa, 349, Carvalhos, Vila Nova de Gaia; secretário � Maria
Ângela de Almeida Matos Dias Ramos, casada, residente na Rua de
António Patrício, 107, Porto.

Conselho de administração: presidente � Conceição Maria Cor-
reia Ramos, divorciada, residente na Rua de José Gomes Ferreira, 50-
-2.1, Porto; vogais � António Henrique Correia Ramos, casado,
residente na Rua de António Patrício, 107, Porto, e Amadeu Ferreira
Pinto, casado, residente na Avenida do Dr. Moreira de Sousa, 349,
Carvalhos, Vila Nova de Gaia.

Fiscal único: efectivo � Costa, Pinho e Cambão, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas n.º 93, com sede na Rua do Campo
Alegre, 298, 2.º, esquerdo, Porto, representada por José Alves da Costa,
revisor oficial de contas n.º 679; suplente � Jorge Rui Reis de Pi-
nho, revisor oficial de contas n.º 452, com escritório na Rua de
Damião de Góis, 374, 2.º, direito, Porto.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665853

OFF ROAD POWER � REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 898/20001215; identificação de pessoa colectiva
n.º 505180480; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: of. e 14/20021220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
o gerente Filipe Alexandre dos Santos Abreu, em 30 de Janeiro de
2002, por renúncia, e foi alterado o contrato da sociedade, tendo
sido modificados os n.os 1 e 2 do artigo 4.º, o qual fica com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta ao sócio Mário João dos
Santos Soares.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção do gerente nomeado.

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

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665845

CLÍNICA MEDICINA DENTÁRIA DE LEÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 693/860103; número e data da prestação de contas: 28/
17062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

4 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000198455

INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES DILECTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1480/890906; número e data da prestação de contas: 22/
17062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

4 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000198453
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RODRIGUES & TOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 25 192/850318; número e data da prestação de contas: 26/
17062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

4 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000198451

F. S. COSTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 26 014/810508; número e data da prestação de contas: 4/
17062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

4 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000198449

JOAQUIM NUNES TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3026/930305; número e data da prestação de contas: 15/
17062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

4 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000198446

PORFÍRIO & MANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3026/930305; número e data da prestação de contas: 15/
17062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

4 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000198443

AQUECINSTAL � INSTALAÇÕES DE SISTEMA
DE AQUECIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 933/990928; número e data da prestação de contas: 12/
17062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

4 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000198441

MACEDO MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 843/20000403; número e data da prestação de contas: 25/
17062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000198438

EMÍDIO SILVA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 104/820212; número e data da prestação de contas: 32/
17062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000198435

JOAQUIM OLIVEIRA & BRÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 416/990602; número e data da prestação de contas: 14/
17062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000198431

CASA ISAÍAS & FILHO � MERCEARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 092/991102; número e data da prestação de contas: 7/
17062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000198428

SOCIEDADE DE PESCA NORESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9722/980403; número e data da prestação de contas: 5/
17062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000198426

BARCOS � COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE MADEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 086/840925; número e data da prestação de contas: 27/
26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000198422

NÉLSON ALVES � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 172/20010514; número e data da prestação de contas: 16/
17062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

4 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000198420
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ANDREIA & ANDRÉ MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 244/20010612; número e data da prestação de contas: 19/
17062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

4 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000198418

FÁTIMA ROCHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 624/990716; número e data da prestação de contas: 34/
17062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

4 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000198416

ÓSCAR GOMES � CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4451/940429; identificação de pessoa colectiva
n.º 503189820; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: of. e 12/20021220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
a gerente Élia dos Anjos Pinto, em 4 de Dezembro de 2002, por
renúncia, e foi alterado o contrato da sociedade, tendo sido modifi-
cados o corpo do artigo 1.º e os artigos 3.º e 4.º, os quais ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Óscar Gomes � Clínica Neurocirúrgica,
L.da, e tem a sua sede na Avenida da Boavista, 197, 4.º, C, freguesia
de Cedofeita, concelho do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de 2500
euros, pertencente ao sócio Adriano Óscar Martins Araújo Gomes;
uma do valor nominal de 834 euros, pertencente à sócia Élia dos
Anjos Pinto, e duas iguais do valor nominal de 833 euros, perten-
centes uma a cada uma das sócias Dora Alexandra Pinto Araújo Gomes
e Marta Filipa Pinto Araújo Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Adriano Óscar
Martins Araújo Gomes, Dora Alexandra Pinto Araújo Gomes e Marta
Filipa Pinto Araújo Gomes, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, pela
assinatura do gerente Adriano Óscar Martins Araújo Gomes ou pela
assinatura conjunta das duas outras gerentes Dora Alexandra Pinto
Araújo Gomes e Marta Filipa Pinto Araújo Gomes.

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

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665837

FRUTAS FERNANDO AIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 15 537/20021220; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/20021220.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Frutas Fernando Aires, L.da, e
tem a sua sede social na Rua de Cidres, 266, freguesia de Santa Cruz
do Bispo, concelho de Matosinhos.

2 � Por deliberação da assembleia geral poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto principal o comércio grossista de
frutas e legumes.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada, pertencendo uma ao sócio Fernando Celso Ribeiro Aires
e outra à sócia Maria do Céu da Conceição Ribeiro.

4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade ficam a cargo de
ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade, basta a intervenção de um só ge-
rente em todos os seus actos e contratos.

3 � É expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade em
quaisquer actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como
letras de favor, fianças, abonações e outros actos semelhantes.

5.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mesma
para a prática de determinados actos ou categorias de actos, atri-
buindo tais poderes através de procuração.

6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, ficando reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, à sociedade e, em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665829

CENTRO DE ESTUDOS ORPHICUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 15 536/20021220; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20021220.

Certifico que entre Maria do Carmo da Silva Conde e Carlos
Manuel Rodrigues de Campos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Centro de Estudos Orphicus, L.da, com
sede na Rua da Lagoa, 1370-1376-D, freguesia da Senhora da Hora,
concelho de Matosinhos.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no centro de estudos e explicações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A 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 o original.

13 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665802

BLINPAMA � COMÉRCIO COMPONENTES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 801/981231; identificação de pessoa colectiva
n.º 504776860; averbamento n.º 5 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 8 e 9/20021219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
o gerente Álvaro de Carvalho Fernandes, por renúncia, e foi desig-
nado gerente José Guilherme de Sousa Fernandes, em 10 de Dezem-
bro de 2002.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665772

PINTO LOPES & FILHO � GINÁSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 15 561/20021219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505518465; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
6/20021219.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade, que anterior-
mente tinha a firma Lopes & Conceição, L.da, tendo sido modifica-
dos os n.os 1 e 2 do artigo 1.º, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pinto Lopes & Filho � Ginásio,
L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Alecrim, 8, freguesia da Senhora
da Hora, concelho de Matosinhos.

Mais certifico que foi designado gerente, em 21 de Outubro de
2002, Nuno Alexandre Martins Pinto Lopes.

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

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665764

ARTUR DE SOUSA, MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 070/991026; identificação de pessoa colectiva
n.º 504623168; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
5/20021219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuad0
a dissolução e encerramento da liquidação, sendo o extracto da ins-
crição do seguinte teor:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 17 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665748

DRN � DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS
DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4763/940720; identificação de pessoa colectiva n.º 503241830;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 2/20021219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
a dissolução e encerramento da liquidação, sendo o extracto da ins-
crição do seguinte teor:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 15 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665730

SOCMA � SOCIEDADE CONSTRUTORA CENTRAL
DE MATOSINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 469/791205; identificação de pessoa colectiva
n.º 500890102; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
1/20021219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
a dissolução e encerramento da liquidação, sendo o extracto da ins-
crição do seguinte teor:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 27 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665713

COFRAGENS IBÉRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3298/930520; identificação de pessoa colectiva n.º 503000248;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/20021204.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe, foi elevado à
cifra de 5000 euros, sendo o extracto da inscrição do seguinte teor:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$, em dinheiro, subs-

crito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: José Fernando Barros Neves � 3750 euros, e

Maria Eulália da Rocha Cunha � 1250 euros.

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

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665446

SALÃO DE CABELEIREIRAS FRANÇA JÚNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 317/990511; identificação de pessoa colectiva
n.º 504378724; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: of. e 5/20021204.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
a gerente Isabel Maria de Oliveira Rocha Pinto, em 1 de Outubro de
2002, por renúncia, e foi alterado o contrato da sociedade, tendo
sido modificados o artigo 1.º e o corpo do artigo 5.º, os quais fica
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Salão de Cabeleireiras França Júnior,
L.da, e tem a sua sede na Rua de França Júnior, 247, rés-do-chão,
fracção A, da freguesia e sede do concelho de Matosinhos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Rui Manuel Sousa
da Costa e Maria José Gouveia Pinto de Sousa, que desde já são
nomeados gerentes, bastando a assinatura de qualquer um para vin-
cular 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.

10 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665438

MORINTRADE � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 358/900928; identificação de pessoa colectiva
n.º 502416912; número e data da prestação de contas: 3/06062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822371

MORADA � MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7491/960918; identificação de pessoa colectiva n.º 503732966;
número e data da prestação de contas: 1/06062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822363

MÁRIO CORREIA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 201/900320; identificação de pessoa colectiva
n.º 502312688; número e data da prestação de contas: 57/
21062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822347

MOTA MONTEIRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 154/860408; identificação de pessoa colectiva
n.º 501187928; número e data da prestação de contas: 7/21062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822339

TEIXEIRA CORREIA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 998/911206; identificação de pessoa colectiva
n.º 500281424; número e data da prestação de contas: 62/
25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822304

SOCIEDADE FARMACÊUTICA ANTELFARMA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 459/940927; identificação de pessoa colectiva
n.º 972946314; número e data da prestação de contas: 80/
25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822290

FERREIRA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 949/870727; identificação de pessoa colectiva
n.º 501856897; número e data da prestação de contas: 78/
25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822282

SOCIEDADE COMERCIAL DE ELECTRODOMÉSTICOS
EXPOBRIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 318/841206; identificação de pessoa colectiva
n.º 501559736; número e data da prestação de contas: 50/
25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822274

ELECTRO-IBIS � REPARAÇÃO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 758/840605; identificação de pessoa colectiva
n.º 501468323; número e data da prestação de contas: 47/
25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822266

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 prestação de contas: 31/26062002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822258

MANUEL CARVALHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 909/770623; identificação de pessoa colectiva
n.º 500651728; número e data da prestação de contas: 45/
25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000713076

CONSTRUÇÕES GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 26 086/810526; identificação de pessoa colectiva
n.º 501152199; número e data da prestação de contas: 44/
25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822797

MARIA MOREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 18 208/690318; identificação de pessoa colectiva
n.º 500990522; número e data da prestação de contas: 56/
25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822789

ALVES SOUSA & MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 987/681122; identificação de pessoa colectiva
n.º 500990476; número e data da prestação de contas: 57/
20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822770

GUEDES FONSECA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 21 945/760616; identificação de pessoa colectiva
n.º 500442037; número e data da prestação de contas: 55/
25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822762

MEXIPOR � CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE MOLUSCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 281/991215; identificação de pessoa colectiva
n.º 504798790; número e data da prestação de contas: 53/
25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822754

MÁRIO & ALFREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 439/990607; identificação de pessoa colectiva
n.º 504366890; número e data da prestação de contas: 63/
25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822738

NOGUEIRA & TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1347/911018; identificação de pessoa colectiva n.º 502629959;
número e data da prestação de contas: 37/21062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822991

MARÉS DO ATERRO � HOTELARIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 200/20010528; identificação de pessoa colectiva
n.º 505599253; número e data da prestação de contas: 40/
21062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822983

M. G. C. � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 859/910604; identificação de pessoa colectiva n.º 502564849;
número e data da prestação de contas: 2/21062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822975

LEIXÕESCARGO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 894/990122; identificação de pessoa colectiva
n.º 504683004; número e data da prestação de contas: 3/
21062002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

13 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822959

ANIMÁQUA � ZONAS VERDES E JOGOS DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7427/960827; identificação de pessoa colectiva n.º 503709433;
número e data da prestação de contas: 107/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000713203

ABX LOGISTICS (PORTUGAL) � LOGÍSTICA
DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4236/940302; identificação de pessoa colectiva n.º 500506493;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 13 e inscrições n.os 27 e 28;
números e datas das apresentações: 33 a 35/20021220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
o gerente Pedro Manuel de Melo Claro da Fonseca, por renúncia, e
foi designado Helmut Stetter, em 30 de Setembro de 2002, e que a
sociedade alterou o contrato, tendo o capital sido elevado à cifra de
2 300 000 euros, após o reforço de 2 000 000 de euros, em dinheiro,
quanto ao artigo 3.º, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 2 300 000 euros, correspondente à soma de nove quotas: uma
com o valor de 2 000 000 de euros, pertencente à sócia ABX
Logistics España, S. A. (Sociedade Unipersonal); seis com os valo-
res nominais de 121 320 euros, 23 990 euros, 16 578 euros, 7411
euros, 18 810 euros e 11 190 euros, pertencentes à sócia NMBS
SNCB � Nationale Maatschappij der Belgische Spoowegen/societé
Nationale des Chemins de Fer Belges; uma com o valor nominal de
30 000 euros, pertencente à sócia ABX Logistics Trânsitos Aéreos
e Marítimos, L.da, e outra do valor nominal de 70 701 euros, per-
tencente à sócia Eurofrete Lisboa � Transportes Internacionais, L.da

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665900

O MÁGICO � JARDIM-DE-INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4448/940428; identificação de pessoa colectiva n.º 503189707;
número e data da prestação de contas: 175/20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2000717802

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DR. JOAQUIM CARLOS
MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1308-A/911009; identificação de pessoa colectiva
n.º 502070994; número e data da prestação de contas: 176/
20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000717799

CAPC � ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6556/951214; identificação de pessoa colectiva n.º 503560235;
número e data da prestação de contas: 173/20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000717780

FRITOTAL � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 968/840803; identificação de pessoa colectiva
n.º 502273364; número e data da prestação de contas: 150/
20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000717772

GRUPOLIS � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 566/830221; identificação de pessoa colectiva
n.º 501363599; número e data da prestação de contas: 168/
20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000717764

MANUEL MOREIRA FERRAZ BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 422/680314; identificação de pessoa colectiva
n.º 500379220; número e data da prestação de contas: 16/
20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000717721

PAULA & SUSANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 793/981229; identificação de pessoa colectiva
n.º 504537431; número e data da prestação de contas: 177/
20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000717713
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NEW-CONCEPT � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 538/981021; identificação de pessoa colectiva
n.º 504297392; número e data da prestação de contas: 161/
20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000717705

LAVRAMAR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 163/20010509; identificação de pessoa colectiva
n.º 505008980; número e data da prestação de contas: 154/
20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000717691

CARGOMARIS � NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5592/950320; identificação de pessoa colectiva n.º 503473650;
número e data da prestação de contas: 12/20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000717683

CARGO CONTROL PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1118/910809; identificação de pessoa colectiva n.º 502601741;
número e data da prestação de contas: 13/20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000717675

ÁLVARO MONTANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5594/950320; identificação de pessoa colectiva n.º 503393410;
número e data da prestação de contas: 179/20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000717667

ELECTRO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4908/940906; identificação de pessoa colectiva n.º 503260240;
número e data da prestação de contas: 134/20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000717659

PORPARA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3632/930818; identificação de pessoa colectiva n.º 503044385;
número e data da prestação de contas: 152/20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000710409

CARDENO � ARQUITECTURA, ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6643/960110; identificação de pessoa colectiva n.º 503571105;
número e data da prestação de contas: 43/20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000710395

OPETRA � OPERADORES TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9251/980109; identificação de pessoa colectiva n.º 504068571;
número e data da prestação de contas: 15/20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000710379

STANDESIGN � COMUNICAÇÃO
MEIOS PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 271/980814; identificação de pessoa colectiva
n.º 504255118; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data
da apresentação: 3/20021204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
o gerente Raul Paulo Rodrigues Pinho, em 25 de Novembro de 2002,
por renúncia.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665420

DANIELA & LÍDIA � ARTIGOS PARA O LAR
E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 751/20011220; identificação de pessoa colectiva
n.º 505824663; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: of. e 9/20030210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
a gerente Daniela Maria Rodrigues de Oliveira, em 14 de Novembro
de 2002, por renúncia, e foi alterado o contrato da sociedade, tendo
sido modificados o artigo 4.º e os n.os 1, 2 e 3 do artigo 6.º, os quais
ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, cor-
respondente à soma de duas quotas: uma com o valor nominal de
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2500 euros, pertencente à sócia Lídia da Conceição Neves de Oli-
veira, e outra com o valor nominal de 2500 euros, pertencente ao
sócio Daniel Oliveira Leitão.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � A sociedade fica obrigada com a intervenção de um gerente.
3 � Fica designada gerente a sócia Lídia da Conceição Neves de

Oliveira.

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

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665411

CLÍNICA MÉDICA MANUEL FONTOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 15 511/20021204; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20021204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Médica Manuel Fontoura, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Diogo Cão, 155, fre-
guesia de Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

O seu objecto social consiste na prestação de serviços médicos.

ARTIGO 4.º

Que a sociedade tem o capital social, integralmente realizado em
dinheiro, de 5000 euros, representado por duas quotas iguais de 2500
euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Maria de
Lurdes Neves Correia Mendes e Manuel Jorge Fontoura Pinheiro de
Magalhães.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a dois gerentes.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Maria de Lurdes
Neves Correia Mendes e Manuel Jorge Fontoura Pinheiro de Maga-
lhães.

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

Fica desde já a gerência autorizada a proceder ao levantamento
do capital social, a fim de fazer face às despesas com esta escritura
e seu registo e publicações.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665403

CEMJUCA � CONTABILIDADE E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9863/980508; identificação de pessoa colectiva n.º 504177443;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: of. e 4/20021203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
o gerente Júlio Manuel Campos Ferreira, por renúncia, e foi desig-
nado gerente José Hilário Campos Ferreira, em 21 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665373

J. T. L. � OFICINA DE ELECTRICIDADE AUTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 15 509/20021203; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 2/20021203.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, a qual fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. T. L. � Oficina de Electrici-
dade Auto, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua Particular dos
Fogueteiros, armazém 3, código postal n.º 4460-788, freguesia de
Custóias, concelho de Matosinhos, distrito do Porto.

2 � A gerência, por simples deliberação, poderá transferir a sede
da sociedade para outro local dentro do mesmo concelho ou conce-
lho limítrofe.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social da empresa consiste em actividades relacionadas
com manutenção e reparações eléctricas em veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, pertencendo ao sócio único José Teixeira da Lapa.

ARTIGO 4.º

1 � Poderá o sócio deliberar, em assembleia geral, a necessidade
de efectuar prestações suplementares até ao valor global de cinco
vezes o montante do capital social.

2 � O sócio poderá celebrar com a sociedade contratos de supri-
mento, nos termos fixados e definidos em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao
sócio único, que desde já é designado gerente, ficando explícito que
não é sócio de nenhuma outra sociedade unipessoal.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente.
3 � Em ampliação dos seus poderes normais, fica desde já a ge-

rência autorizada a, sem necessidade de autorização da assembleia
geral, comprar, vender e celebrar contratos de locação financeira ou
de aluguer de longa duração de quaisquer bens de natureza móvel,
designadamente viaturas automóveis, tomar ou dar de arrendamento,
trespasse, cessão de exploração ou qualquer outra forma permitida
por lei, quaisquer estabelecimentos comerciais ou escritórios, bem
como alterar ou rescindir os respectivos contratos e, ainda, contrair
empréstimos, obter financiamentos e realizar outras operações de
crédito, quer junto de instituições especiais de crédito, podendo, para
tanto, assinar e praticar tudo o necessário, incluindo a celebração de
escrituras públicas e outros actos notariais.

ARTIGO 6.º

No caso de morte do único sócio, a quota transmite-se aos seus
sucessores, os quais deverão nomear um de entre si que a todos re-
presente na sociedade, enquanto permanecer a indivisão, indicando-
-o à sociedade no prazo de 30 dias a contar do falecimento.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota do sócio único, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de interdição ou inabilitação do sócio;
c) Quando em qualquer processo a quota do sócio seja objecto de

arresto, penhora ou qualquer outro procedimento de que possa resul-
tar a sua alienação judicial;

d) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou seja decla-
rado falido.
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2 � O valor da amortização é o que lhe corresponder segundo o
último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

Dos lucros apurados no termo de cada balanço, parte destinar-se-
-á à constituição da reserva legal e o remanescente terá a aplicação
que for determinada pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A representação do sócio nas assembleias gerais, para além do
previsto no artigo 249.º, n.º 5, do Código das Sociedades Comer-
ciais, poderá ser atribuída a pessoa habilitada a exercer o mandato
forense.

ARTIGO 10.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de fazer face às necessidades inerentes
ao imediato início de actividade, nomeadamente podendo pagar quais-
quer despesas concernentes à constituição e registo, quer para fazer
face às despesas inerentes ao início imediato da prossecução do ob-
jecto social.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665365

ADÉRITO MACEDO MOREIRA & JOSÉ CARDOSO
SOCIEDADE COMÉRCIO ACESSÓRIOS AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 465/20000822; identificação de pessoa colectiva
n.º 505074575; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/20021203.

Certifico que foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe, sendo
o extracto da inscrição do seguinte teor:

Sede: Rua do Mercúrio, sem número, apartado 5064-EC, Frei-
xieiro, Perafita, Matosinhos.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000665357

FUNKTOR � CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS
E A GESTÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 036/20010306; identificação de pessoa colectiva
n.º P 505359235; número e data da prestação de contas: 7/
19062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000823394

LAVANDAREIA A IDEAL DE LEIXÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 539/660308; identificação de pessoa colectiva
n.º 501068198; número e data da prestação de contas: 38/
25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000823386

MARIA DE FÁTIMA DUARTE PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 575/790314; identificação de pessoa colectiva
n.º 500857369; número e data da prestação de contas: 42/
25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000823378

CARLOS FERNANDO SILVA SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 460/20010911; identificação de pessoa colectiva
n.º P 505507420; número e data da prestação de contas: 82/
25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000823360

HABIDOM � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 710/20011210; identificação de pessoa colectiva
n.º 505821680; número e data da prestação de contas: 84/
25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000823351

INDUESPAÇO � GESTÃO DE ESPAÇOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 145/20010503; identificação de pessoa colectiva
n.º 505414635; número e data da prestação de contas: 3/19062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000823343

HENRIQUE VALENTE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 292/20010703; identificação de pessoa colectiva
n.º P 505470403; número e data da prestação de contas: 8/
19062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000823335

DUARTE NUNO PENHA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 294/20010703; identificação de pessoa colectiva
n.º 505505525; número e data da prestação de contas: 21/
19062002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000823327

FERNANDO VALENTE & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 021/170502; identificação de pessoa colectiva
n.º 500684278; número e data da prestação de contas: 29/
21062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000823319

TRANSNÁUTICA � TRANSPORTES E NAVEGAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 749/610405; identificação de pessoa colectiva
n.º 500287058; número e data da prestação de contas: 14/
19062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000823300

O JARDINEIRO AMIGUINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 510/20010926; número e data da prestação de contas: 4/
20020620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2000712827

FERNANDO NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 753/840605; identificação de pessoa colectiva
n.º 501456392; número e data da prestação de contas: 37/
20020620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000712819

SIQUEIRA & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9904/980515; identificação de pessoa colectiva n.º 504177044;
número e data da prestação de contas: 3/20020620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000712800

MARIA TERESA CRUZ MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 980/20010202; identificação de pessoa colectiva
n.º 505230054; número e data da prestação de contas: 5/20020620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000712797

LEDO FONSECA & PINTO MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 927/990924; identificação de pessoa colectiva
n.º 504621459; número e data da prestação de contas: 22/
20020620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000712770

CASA INVICTA � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9141/971215; identificação de pessoa colectiva n.º 504042610;
número e data da prestação de contas: 23/20020620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000712762

CARLA SOFIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 659/20001009; número e data da prestação de contas: 46/
20020620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000712754

GUIMARÃES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 591/420605; identificação de pessoa colectiva
n.º 500461929; número e data da prestação de contas: 49/
20020620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000712746

GT PORTUGAL � PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 805/861001; identificação de pessoa colectiva
n.º 501744975; número e data da prestação de contas: 41/
20020620.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000712738

DOLEX � AGÊNCIA DE SERVIÇOS MARÍTIMOS
E TERRESTRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 071/620303; identificação de pessoa colectiva
n.º 500086907; número e data da prestação de contas: 38/
20020620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000712720

MAIASELVE � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 911/20020131; identificação de pessoa colectiva
n.º 503468266; número e data da prestação de contas: 8/20020620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000712711

MALHAS FILOMENA B., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1359/891128; identificação de pessoa colectiva n.º 502252006;
número e data da prestação de contas: 40/20020620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000712690

LUSOTÉNIS � PRODUÇÃO E COMÉRCIO TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1261/910926; identificação de pessoa colectiva n.º 502620668;
número e data da prestação de contas: 24/20020620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000712681

INÍCIO � SERVIÇOS MARÍTIMOS E ADUANEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 492/20000829; número e data da prestação de contas: 41/
20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000822177

JOÃO PAULO SOUSA FERREIRA & FERREIRA
EMPRESA DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 093/990323; identificação de pessoa colectiva
n.º 504705350; número e data da prestação de contas: 77/
20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000710050

ALMA DE FADA � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8079-A/970226; identificação de pessoa colectiva
n.º 503836850; número e data da prestação de contas: 74/
20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000710042

POLIPORTO � INDÚSTRIA E REPARAÇÃO
DE DERIVADOS DE POLIÉSTER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5284/950103; número e data da prestação de contas: 71/
20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000710034

TRANSPORTES M. R., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1227/910918; identificação de pessoa colectiva n.º 502615303;
número e data da prestação de contas: 69/20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000710018

LIQUIDEZ � GESTÃO, CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6873/960312; identificação de pessoa colectiva n.º 503609137;
número e data da prestação de contas: 68/20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000825540

RCMC � PERITAGENS E AVERIGUAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8599/970717; identificação de pessoa colectiva n.º 503926396;
número e data da prestação de contas: 67/20020626.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000825532

IMOSTRUTOR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 100/20010406; identificação de pessoa colectiva
n.º 505178373; número e data da prestação de contas: 68/
25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000823270

IMOSTRUTOR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 100/20010406; identificação de pessoa colectiva
n.º 505178373; número e data da prestação de contas: 68/
25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2002.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000823289

JOÃO FERREIRA ALMEIDA � MONTAGENS
ELÉCTRICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 152/20010504; identificação de pessoa colectiva
n.º 505430576; número e data da prestação de contas: 22/
19062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822460

MARIA DO CORAÇÃO � JARDIM-DE-INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8994/971110; identificação de pessoa colectiva n.º 504040707;
número e data da prestação de contas: 7/05062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822452

CONTIFIN � SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 929/20001014; identificação de pessoa colectiva
n.º 505197120; número e data da prestação de contas: 2/05062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822428

TRANSMELO � TRANSPORTES E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 419/880811; identificação de pessoa colectiva
n.º 502020393; número e data da prestação de contas: 8/06062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822401

RINCON DO MAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 005/20010215; identificação de pessoa colectiva
n.º 505006480; número e data da prestação de contas: 6/05062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822398

MORADA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 25 181/810317; identificação de pessoa colectiva
n.º 501235647; número e data da prestação de contas: 2/06062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000822380

TRIPROJECTO � GESTÃO DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2279/920623; identificação de pessoa colectiva n.º 502787422;
número e data da prestação de contas: 132/20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Mafalda Magalhães
Basto. 2000710387

DECOEXPRESSO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8938/971029; identificação de pessoa colectiva n.º 504008960;
número e data da prestação de contas: 9/20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2000710352

ESCOLA DE MÚSICA E BAILADO ALBERTA LIMA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 094/990324; identificação de pessoa colectiva
n.º 504784994; número e data da prestação de contas: 29/
20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000710328
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CAFÉ RODÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 389/20010806; identificação de pessoa colectiva
n.º 505415674; número e data da prestação de contas: 48/
20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 1000198267

MOTO PEÇAS USADAS � SOUSA DUARTE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6780/960215; identificação de pessoa colectiva n.º 503598518;
número e data da prestação de contas: 30/20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000710336

ZEUS � QUÍMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8303/970430; identificação de pessoa colectiva n.º 503896225;
número e data da prestação de contas: 90/20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 1000198131

ENÉRGICOS � BEBIDAS E PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7404/960819; identificação de pessoa colectiva n.º 503704920;
número e data da prestação de contas: 58/20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, relativa ao
ano de exercício de 2001.

13 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 1000198130
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