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4. Empresas � Registo comercial
LEIRIA
LEIRIA

SILVA E CABECINHAS, L.DA

Sede: Rua do Cabeço, 8, lugar de Loural, Bajouca, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7701/
010731; identificação de pessoa colectiva n.º 505599405; número
e data da apresentação: D-2057/021002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2001.

7 de Fevereiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000200406

MARINHA GRANDE

QUEIRÓSGÁS � SOCIEDADE DE INSTALAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1807; identificação de pessoa colectiva n.º 504559575; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/20011116.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital para 22 500 euros e por conseguinte alterado o artigo 3.º
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 22 500 euros e corresponde à soma de três
quotas iguais, de 7500 euros, uma a cada um dos sócios, Margarida
Celeste Machado de Melo Ribeiro, José Jorge Martins Queirós e
Manuel Isidro Fernandes Inês.

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

Conferido, está conforme.

22 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2000308937

LISBOA
ALENQUER

PETROALENQUER, COMBUSTÍVEIS E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 945/
940419; identificação de pessoa colectiva n.º 503180645;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 5 e 6/030221.

Certifico:
1.º Que foi registada a cessação de funções de gerência por parte

dos ex-sócios, Vítor Jacinto da Silva Verdilheiro Raposo e Zita Maria
Santos César Raposo, por renúncia, em 9 de Janeiro de 2003.

2.º Que foi registada a alteração parcial do contrato, traduzida na
nova redacção do artigo 3.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 7.º que fica sen-
do a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
74 819,68 euros, representado por duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 37 409,84 euros, cada uma, ambas pertencentes ao sócio Ar-
mando Manuel Azevedo Morão Corrêa.

ARTIGO 7.º

1 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Armando Manuel
Azevedo Morão Corrêa.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura do sócio-gerente nomeado.

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

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000200438

SOCIEDADE CIVIL AGRÍCOLA DA QUINTA DO BAIRRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 436/
841220; identificação de pessoa colectiva n.º 501511644; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 9/021216.

Certifico que foi registada a dissolução de sociedade e encerramen-
to da sua liquidação, com partilha do activo restante, tendo as contas
sido aprovadas em 2 de Outubro de 2002.

Conferida, está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000200437

FIMACOR � CONSULTORIA ECONÓMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1548/
000511; identificação de pessoa colectiva n.º 504967592;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: Of. 1, 2 e 5/030131.

Certifico:
1.º Que foi registada a cessação de funções de gerência por parte

do ex-sócio, Carlos Manuel Ferreira, por renúncia, em 30 de Dezem-
bro de 2002.

2.º Que foi registada a alteração parcial do contrato, traduzida na
nova redacção do n.º 2 do artigo 1.º e dos artigos 2.º, 3.º e 4.º que fica
sendo a seguinte:

1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Provença, Casais
Novos, freguesia de Santo Estêvão, concelho de Alenquer.

2.º

A sociedade tem como objecto: consultoria económica, elaboração
de estudos económicos, aconselhamento não jurídico de empresas e
particulares e prestação de serviços afins; compra de prédios rústicos
ou urbanos e revenda dos prédios adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, repre-
sentado por cinco quotas, sendo:

Duas de 1250 euros, uma de cada um dos sócios Vítor Manuel Gomes
Martins e Maria Nazaré Miranda Bahia Martins.

Duas de 1000 euros, uma de cada um dos sócios Florindo dos San-
tos Martins e Maria José da Conceição Gomes.

Uma de 500 euros, do sócio Florindo Sérgio Miranda Martins.

4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos sócios
Vítor Manuel Gomes Martins, já nomeado gerente e pelo sócio Flo-
rindo dos Santos Martins que desde já fica nomeado gerente, sendo
suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos
os actos e contratos.

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

Conferida, está conforme.

10 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000200436
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QUINTA DO VALE JUNCO � SOCIEDADE
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 704/
910712; identificação de pessoa colectiva n.º 502587156;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 9; números
e data das apresentações: Of. 3, 4, 5 e 6/030210.

Certifico:
1.º Que foi registada a cessação de funções de gerência por parte de

António Luís dos Santos Correia, por renúncia, em 30 de Dezembro
de 2002.

2.º Que foi registada a cessação de funções de gerente por parte de
Carlos José David Aguiar Franco, por renúncia, em 30 de Dezembro
de 2002.

3.º Que foi registada a alteração parcial do contrato, traduzida na
nova redacção do artigo 3.º que fica sendo a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 9075,96 euros, encontrando-se já integral-
mente realizado em dinheiro, por todos os sócios e corresponde à
soma das seguintes quotas:

1 � Uma de 7107,87 euros, pertencente à sócia IMOCORREIA �
Sociedade Imobiliária, S. A.

2 � Uma de 2860,09 euros, pertencente ao sócio José Augusto
Castanheira Teixeira Nuno.

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

Conferida, está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000200435

IMOBEIROCO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1458/
990913; identificação de pessoa colectiva n.º 504417851; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 7/030210.

Certifico:
Que foi registado o reforço de capital e alteração parcial do con-

trato e transformação em sociedade anónima, sendo a importância
do aumento realizado em dinheiro, subscrita pela nova sociedade sócia
TINGLEY Associaties L.td, com a subscrição de uma quota de € 185 000;
pela nova sócia Maria Celeste Silva Barroso, divorciada, com a subscri-
ção de uma quota de € 15 000; pela sociedade sócia DOMINICA
Investiments, L.td, com a quantia de € 9457,33; pelo sócio António
Manuel Barroso Beiroco, com a quantia de € 23 703,13; pela socie-
dade sócia SIMI Properties, L.td, com a quantia de € 11 352,76.

E dada nova redacção ao artigo 3.º que fica sendo:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 250 000 euros, encontrando-se já integral-
mente realizado em dinheiro por todos os sócios e corresponde à soma
das seguintes quotas:

Uma quota de 12 500 euros da sócia DOMINICA Investiments, L.td

Uma quota de 12 500 euros da sócia SIMI Properties, L.td

Uma quota de 25 000 euros do sócio António Manuel Barroso
Beiroco.

Uma de 185 000 euros, da sócia TINGLEY Associaties, L.td
Uma de 15 000 euros, da sócia Maria Celeste da Silva Barroso

Beiroco.

E em consequência da deliberação da transformação, tomada em
10 de Maio de 2002, a sociedade supra referida fica tendo o contrato
constante dos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação IMOTINGLEY, Sociedade
Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Quinta do César, freguesia de Carregado,
concelho de Alenquer, sem prejuízo de ser transferida dentro do mes-

mo concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação do
conselho de administração.

2 � Por deliberação do conselho de administração, poderão ser
criadas, sucursais, agências, e qualquer outra espécie local de represen-
tação no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na compra, venda, permuta de imóveis e
investimentos imobiliários, a execução de loteamentos urbanos e in-
dustriais, a administração de bens, incluindo a locação de proprieda-
des e ou instalações.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, inteiramente realizado em dinheiro é de
250 000 euros, representado por 250 000 acções, no valor nominal
de um euro, cada uma, subscrita do seguinte modo:

a) A accionista TINGLEY Associaties, L.td, subscreve 185 000 ac-
ções, totalmente realizadas em dinheiro;

b) A accionista DOMINICA Investiments, L. td, subscreve
12 500 acções, totalmente realizadas em dinheiro;

c) A accionista SIMI Properties, L.td, subscreve 12 500 acções,
totalmente realizadas em dinheiro;

d) A accionista Maria Celeste da Silva Barroso Beiroco, subscreve
15 000 acções, totalmente realizadas em dinheiro;

e) O accionista António Manuel Barroso Beiroco, subscreve
25 000 acções, totalmente realizadas em dinheiro.

2 � As acções poderão ser nominativas ou ao portador, recipro-
camente convertíveis à vontade dos accionistas, a cargo de quem fi-
carão as despesas de conversão, salvo as restrições impostas por lei.

3 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto ou remí-
veis até ao montante representativo de metade do capital.

4 � Haverá títulos de 1, 10, 50, 100 e 1000 acções, autenticadas
com o selo branco da sociedade e a chancela de dois administradores.

5 � Os accionistas poderão, a todo o tempo, requerer o desdobra-
mento dos títulos representativos das suas acções sendo da sua conta
as respectivas despesas.

6 � Na subscrição de novas acções os accionistas que ao tempo o
forem terão ou não direito de preferência, conforme resolvido na
assembleia geral que aprovar o aumento ou reforço do capital, na
proporção das acções que então possuírem.

7 � Na realização diferida das entradas referentes a aumento de
capital o accionista entrará em mora, nos termos legais, depois de
interpelado para efectuar o pagamento de qualquer prestação, e os
que, interpelados para efectuarem o pagamento das importâncias em
dívida, acrescidas de juros à taxa legal, o não fizerem no prazo que
lhes foi fixado para o efeito, perderão, a favor da sociedade, as ac-
ções subscritas bem como todos os pagamentos que por conta delas
houverem efectuado.

8 � Enquanto se verificar a situação de mora ficarão suspensos
todos os direitos sociais relativos às acções em causa.

ARTIGO 5.º

1 � O capital poderá ser aumentado até 6 000 000 de euros, por
uma ou diversas vezes, através de entradas em dinheiro, por delibera-
ção do conselho de administração, ouvido o órgão de fiscalização,
deliberação que fixará a respectiva forma e condições, podendo livre-
mente decidir se serão acções nominativas e/ou ao portador e dentro
de todas elas estabelecer todas as categorias permitidas por lei.

2 � Nos aumentos de capital a realização das entradas poderá ser
diferida nos termos legais, conforme vier a ser fixado pelo conselho
de administração.

3 � Se vierem a ser emitidas acções preferenciais remíveis, a re-
missão far-se-á nas condições que para ele vierem a ser fixadas pela
deliberação do conselho de administração que tiver autorizado o au-
mento de capital através da emissão desse tipo de acções.

4 � Se o parecer do conselho fiscal não for concordante o confli-
to será obrigatoriamente dirimido pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � Em aumentos de capital superiores ao previsto no n.º 1 do
artigo anterior ou a realizar em espécie, que terão de ser deliberados
ou por assembleia geral ou pela totalidade dos accionistas por alguma
das formas previstas no artigo 54.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a reunião deliberatória terá todos os poderes conferidos ao con-
selho de administração.

2 � Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
accionistas maiores prestações acessórias do capital até ao valor
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máximo de 2 500 000 euros, nos termos e condições que vierem a
ser deliberados na própria assembleia, observado o estatuído no arti-
go 287.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções nos casos seguintes:
a) Se o respectivo titular usar o direito à informação que a lei lhe

conceder, para daí tirar vantagens que causem prejuízo à sociedade e
aos accionistas;

b) Se as acções nominativas forem envolvidas em qualquer proce-
dimento judicial que ponha em risco a sua transmissão forçada, sem
que haja sido deduzida oposição julgada procedente;

Exceptua-se a inclusão de acções em processo de inventário.
c) Em caso de falência de qualquer accionista que seja pessoa co-

lectiva;
d) Quando em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio, separação judicial de pessoas e bens, as acções não fiquem a
pertencer integralmente ao seu titular.

2 � A deliberação de amortização deverá ser tomada em assembleia
geral dentro de um ano a contar do conhecimento do facto que
potencie a amortização, sob pena de caducidade.

3 � As acções serão amortizadas pelo respectivo valor contabi-
lístico resultante do último balanço aprovado, ou pela média das co-
tações das diversas bolsas, se este for inferior, à data da deliberação
da amortização.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir acções e ou obrigações próprias ou
alheias e quotas ou partes no capital de outras sociedades, onerá-las,
aliená-las ou sobre elas realizar quaisquer operações convenientes aos
interesses sociais.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos previstos na lei,
mediante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

O lucro de cada exercício pode não ser distribuído para além do
limite imposto pelo artigo 294.º, n.º 1 do Código das Sociedades Co-
merciais, e será o mesmo afectado ao fim que para ele vier a ser
aprovado pela assembleia geral que sobre a matéria deliberará por
maioria simples de votos presentes os representados.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

A assembleia geral é o órgão supremo da sociedade e as suas deli-
berações são obrigatórias para todos os accionistas e são tomadas por
maioria dos votos emitidos pelos accionistas presentes ou represen-
tados, excepto nos casos que a lei exija maioria qualificada.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
dois secretários, eleitos de entre os accionistas ou não accionistas,
por períodos renováveis de quatro anos.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída pelos accionistas que tiverem as
suas acções registadas ou depositadas até 10 dias antes do mercado
para a reunião.

ARTIGO 14.º

A cada acção corresponderá um voto na assembleia geral não ha-
vendo qualquer limite ao número de votos de que pode dispor cada
accionista.

ARTIGO 15.º

1 � Qualquer accionista poderá fazer-se representar por outro
accionista na assembleia geral, bastando para o efeito uma carta dirigida
ao respectivo presidente.

2 � Nenhum accionista pode ser representado por mais de um
mandatário.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral reunir-se-á até 31 de Março de cada ano e ainda
sempre que o requeira o conselho de administração, o conselho fiscal
ou um grupo de accionistas que possuam acções correspondentes a
cinco por cento do capital social ou percentagem superior que venha
a ser fixada por lei como mínima para tal.

ARTIGO 17.º

1 � As assembleia gerais, salvo disposição legal imperativa em
sentido diverso, considerar-se-ão constituídas quando se reunirem ac-
cionistas que representem por si, ou seus mandantes, pelo menos
50 por cento do capital social.

2 � Em segunda convocatória, a assembleia geral deliberará seja
qual for o capital representado.

ARTIGO 18.º

A proclamação feita pelo presidente da assembleia geral da eleição
de qualquer pessoa para cargos sociais equivale à sua investidura no
exercício do cargo.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 19.º

1 � O conselho de administração tem exclusivos e plenos poderes
de representação da sociedade, competindo-lhe gerir as actividades da
sociedade, devendo subordinar-se às deliberações da assembleia geral
ou à intervenção do conselho fiscal apenas em casos em que a lei ou
o presente contrato de sociedade o permitir.

2 � O mandato do conselho de administração é de quatro anos,
podendo o seus membros serem reeleitos, por uma ou mais vezes.

3 � O ano civil em que o conselho de administração é designado
conta como completo para cômputo desse período e manter-se-á em
funções até nova eleição, salvo disposição legal específica a esse res-
peito.

4 � O conselho de administração será composto por três ou cinco
administradores, de acordo com o deliberado em assembleia geral.

5 � A designação do respectivo presidente competirá à assembleia
geral, tendo voto de qualidade nas soluções do conselho.

6 � A assembleia geral pode optar por eleger, em alternativa ao
conselho de administração, um administrador único, excepção aos
casos expressamente vedados por lei.

ARTIGO 20.º

Compete ao conselho de administração ou ao administrador único,
quando exista, exercer os mais amplos poderes de prossecução dos
interesses e negócios sociais, dentro dos limites que lhe sejam assina-
lados por lei, pelos estatutos, pelas deliberações da assembleia geral e,
em especial:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente; transigir com devedores e credores; propor, desistir, confessar
e transigir em quaisquer pleitos e acções e constituir quaisquer manda-
tários; não podendo contudo obrigar a sociedade em fianças, abona-
ções e letras de favor e outros actos e contratos alheios à actividade
da mesma;

b) Adquirir bens móveis e imóveis;
c) Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiro,

emitir, aceitar, sacar e endossar letras, livranças, cheques, extractos
de facturas e quaisquer outros títulos de crédito;

d) Negociar com quaisquer instituições de crédito todas e quaisquer
operações de financiamento, activas ou passivas, designadamente,
contrair empréstimos nos termos e condições que julgar mais conve-
niente;

e) Adquirir, arrendar, locar, tomar de trespasse estabelecimentos
comerciais, alienar, onerar ou ceder bens imóveis ou móveis, nome-
adamente, quotas, acções ou partes sociais de outras sociedades.

ARTIGO 21.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador, Maria Celeste Silva Barroso;
b) Pela assinatura do administrador único, quando exista;
c) Pelo assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do res-

pectivo mandato.
2 � Bastará, porém, a assinatura de um qualquer administrador ou

de um qualquer mandatário, ressalvados os limites do respectivo man-
dato, para a prática de actos de mero expediente.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que convocado pelo
presidente ou por dois administradores.

2 � As resoluções são tomadas por maioria dos votos dos admi-
nistradores presentes ou devidamente representados.

3 � Os administradores designados para o primeiro mandato social
estão dispensados de prestar caução, cabendo às assembleias gerais que
elegerem futuros conselhos de administração, disporem sobre essa
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matéria, entendendo-se que, caso não deliberem a tal respeito, se
mantém a dispensa de caução.

CAPÍTULO V

Conselho fiscal

ARTIGO 23.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete a um conselho
fiscal composto por três membros efectivos pela assembleia geral para
exercer o mandato durante quatro exercícios consecutivos, sem pre-
juízo de reeleições.

2 � A assembleia geral poderá optar por eleger um fiscal único.
3 � Em qualquer dos casos previstos em 1 e 2, a assembleia geral

elegerá sempre um fiscal suplente.

CAPÍTULO VI

Disposição geral

ARTIGO 24.º

1 � Compete à assembleia geral dos accionistas ou a uma comis-
são de accionistas nomeada por aquela, fixar as remunerações de cada
um dos administradores, tendo em conta as funções desempenhadas e
a situação económica da sociedade.

2 � Salvo disposição legal específica, os membros da mesa da
assembleia geral e do conselho fiscal serão ou não remunerados, con-
forme deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 25.º

1 � O ano social coincide com o ano civil, sendo as contas e o
balanço encerrados com referência a 31 de Dezembro.

2 � Relativamente a cada ano civil, o conselho de administração
deve elaborar e submeter aos órgãos competentes da sociedade as contas
desta, constituídas por balanço, demonstração de resultados líquidos e
anexos, bem como o relatório de gestão, de modo a poderem ser
apreciados nos três primeiros meses de cada ano civil.

3 � Juntamente com as contas anuais e o relatório de gestão, deve
o conselho de administração apresentar uma proposta sobre a atribui-
ção dos lucros ou o tratamento das perdas.

ARTIGO 26.º

Para o quadriénio de 2002 a 2005, os órgãos sociais terão a se-
guinte composição:

Assembleia geral: presidente: André Sviatopolk-Mirsky Raimundo,
casado, residente no Bairro de Santo Estêvão, lote 42, 3.º, frente, Viseu;
secretários: Carlos Alberto Almeida Abreu, divorciado, residente na
Rua de Vaz Monteiro, 87, na vila e freguesia do Carregado, concelho
de Alenquer, e Sílvia Maria da Silva Carvalho Caldeira, casada, resi-
dente na Rua de Joaquim Falé, 34, Quinta da Arrocásia, Alenquer.

Administração: administradores: Maria Celeste Silva Barroso,
António Silvério Domingos, casado, residente na Quinta do Carneiro,
Carregado, e João António Leal de Faria Franco, casado, residente na
Rua de D. João V, 19, 1.º, direito, Lisboa.

Fiscalização: fiscal único: Freire, Kaizeler, Lourenço & Associado,
Auditores de Revisores Oficiais de Contas, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede na Rua de Vaz Monteiro, 110, 1.º, Car-
regado, Alenquer, representada por Sérgio Manuel dos Santos Malino,
solteiro, maior, com domicílio na morada acima indicada; fiscal único,
suplente: João Cabrito Lourenço, casado, com domicílio profissional,
na dita Rua de Vaz Monteiro, 110, 1.º, Carregado, Alenquer, revisor
oficial de contas.

ARTIGO 27.º

Desde já deliberam os accionistas nos termos e para os efeitos
consignados no artigo 24.º, n.º 2 que os administradores e os mem-
bros da mesa da assembleia geral, não serão remunerados.

Os textos completos do contrato na sua redacção actualizada, em
relação a cada uma das alterações, ficam depositados na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000200471

VINAGRE & SILVA, PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1355/
980924; identificação de pessoa colectiva n.º 504243802; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/030211.

Certifico:
Que foi registado o reforço do capital e alteração parcial do con-

trato, sendo a importância do aumento realizado em dinheiro, subs-
crita por cada um dos sócios: Pedro Nuno Pereira Vinagre e Susana
Maria Rodrigues da Silva Vinagre, casados entre si, em comunhão de
adquiridos, com a quantia de 72 500 euros e dada nova redacção ao
artigo 3.º que fica sendo a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
150 000 euros e corresponde à soma das duas quotas iguais de
75 000 euros, uma de cada sócio.

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

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000200470

OMNI SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 896/
830929; identificação de pessoa colectiva n.º 502440104; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 4/030221.

Certifico:
Que foi registado a dissolução de sociedade e encerramento da sua

liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 5 de Fevereiro de 2003.

Conferida, está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000200469

CAMINETO � COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2114/
030210; identificação de pessoa colectiva n.º 503977217; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/030210.

Certifico:
Que foi registada a alteração integral do contrato da sociedade em

epígrafe que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CAMINETO � Comércio de
Veículos Automóveis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Chacão, IC 2, km
32,5, freguesia de Santo Estêvão, concelho de Alenquer.

3 � Por deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas e
encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O capital social, é de 50 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e nos demais valores constantes da escrita social e
corresponde a uma quota de igual valor nominal, titulada pelo sócio.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de veículos automó-
veis, com importação e exportação.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for decidido pelo sócio único, compete ao sócio único ou a não sócios.

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

3 � É gerente o sócio.
ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

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

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

Conferida, está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000200468

LÁ FORA � CÁ DENTRO � SERVIÇOS E COMÉRCIO
DE DECORAÇÃO E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2106/
030124; identificação de pessoa colectiva n.º P 506230473; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/030124.

Certifico em 2 de Dezembro de 2002, entre Dalila Peixoto Carva-
lho Manquinho e José Carlos Cipriano Nunes Manquinho, casados
entre si, em comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação Lá Fora � Cá Dentro � Ser-
viços e Comércio de Decoração e Restauração L.da e tem a sua sede
social na Rua do Rio, 32, no lugar de Labrugeira, freguesia de Vento-
sa, concelho de Alenquer.

§ 1.º A sede poderá ser transferida por mera deliberação da gerên-
cia para qualquer outro local no concelho de Alenquer, ou concelho
limítrofe.

§ 2.º A gerência poderá criar sucursais, agências ou delegações ou
outras formas de representação em território nacional ou no estran-
geiro.

2.º

O objecto social consiste na montagem de caleiras e importação e
exportação de materiais para caleiras, restaurante de tipo tradicional,
serviços de decoração, comércio de artigos de decoração e importa-
ção e exportação de artigos de decoração, vestuário de homem, se-
nhora e criança, bijuteria e acessórios de moda.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas iguais de 2500 euros, per-
tencendo uma à sócia Dalila Peixoto Carvalho Manquinho e outra ao
sócio José Carlos Cipriano Nunes Manquinho.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado, pertence a ambos os sócios que desde já fi-
cam nomeados gerentes, ou a quem posteriormente venha a ser no-
meado em assembleia geral.

Para obrigar a sociedade basta a assinatura de qualquer um dos ge-
rentes.

5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre e a cessão destes
a estranhos depende do consentimento da sociedade que fica com
direito de preferência em primeiro lugar e em segundo lugar os sócios
não cedentes.

6.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabilitação
de qualquer sócio, mas continuará, enquanto a quota do falecido se
mantiver indivisa, com um dos herdeiros mandatado pelos demais, ou
com um representante legal do interdito ou inabilitado.

7.º

Além dos casos previstos na lei, a sociedade poderá amortizar quo-
tas e também adquiri-las ou fazê-las adquirir nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer outro mo-

tivo sujeita a venda ou apreensão judicial;

c) Por falência ou insolvência do sócio titular;
d) Quando algum sócio praticar actos que perturbem gravemente a

vida da sociedade;
e) Quando em virtude da partilha realizada em consequência de

divórcio, separação judicial de pessoas e bens, ou só de bens, a quota
fique a pertencer a cônjuge que não seja sócio.

8.º

A quota será amortizada pelo seu valor nominal.

Nos termos e para os efeitos do n.º 4, do artigo 202.º, do Código das
Sociedades Comerciais, os outorgantes declaram sob sua inteira responsa-
bilidade que o depósito do capital social já se encontra efectuado à ordem
da futura sociedade na agência do Montepio Geral em Rio Maior.

Conferida, está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000200467

VIVER E LAZER, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1235/
971008; identificação de pessoa colectiva n.º 503977055; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/030204.

Certifico:
Que foi registado o reforço do capital e alteração parcial do contra-

to, sendo a importância do aumento realizado em dinheiro, subscrita
pela sociedade sócia IMOCORREIA � Sociedade Imobiliária, S. A, com
a quantia de € 60 144,25; pelo sócio António Luís Santos Correia,
casado com Isabel Cristina Gouveia Gonçalves Correia, em comunhão
de adquiridos, com a quantia de € 15 036,06; pelo sócio Luís Ferreira
Duarte, casado com Helena Alexandra Lourenço Nobre Duarte, em
comunhão de adquiridos, com a quantia de € 75 180,32 e dada nova
redacção ao corpo do artigo 3.º e aditado o n.º 2 ao artigo 4.º que fica
sendo a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 300 000 euros, encontrando-se já integralmente
realizado em dinheiro, por todos os sócios e corresponde à soma das
seguintes quotas: uma quota de 125 000 euros, pertencente à sócia
IMOCORREIA � Sociedade Imobiliária, S. A.; uma quota de
150 000 euros, pertencente ao sócio Luís Ferreira Duarte; uma quota de
30 000 euros, pertencente ao sócio António Luís dos Santos Correia.

§ (Mantém-se.)
ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital

em condições a deliberar em assembleia geral, podendo-lhes ser
exigíveis até 50 000 euros.

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

Conferida, está conforme.

11 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000200434

AVIPOR � AVES E REPRESENTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 86/
880921; identificação de pessoa colectiva n.º 500039712; data de
entrega dos documentos: 17022003.

Ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe, o relatório
de gestão, as contas de exercício e demais documentos da prestação
de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício de 2001.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000200433

RODOMECA TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1209/
970530; identificação de pessoa colectiva n.º 503893145; data de
entrega dos documentos: 18122002.
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Ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe, o relatório
de gestão, as contas de exercício e demais documentos da prestação
de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício de 2001.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000200432

FRISISTEM � TÉCNICAS DE REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1907/
011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505814358; data de
entrega dos documentos: 20022003.

Ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe, o relatório
de gestão, as contas de exercício e demais documentos da prestação
de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000200431

QUINTA DE SÃO MIGUEL DA CORUJEIRA
TURISMO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1595/
000801; identificação de pessoa colectiva n.º 504872117; data de
entrega dos documentos: 11022003.

Ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe, o relatório
de gestão, as contas de exercício e demais documentos da prestação
de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício de 2001.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000200430

EUROSERRA � EQUIPAMENTOS PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1195/
970401; identificação de pessoa colectiva n.º 503848182; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/030221.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, traduzida
na nova redacção do artigo 6.º que fica sendo a seguinte:

6.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será desempenhada pela sócia
Carla Maria dos Santos Gomes Guerreira da Silva, que desde já fica
nomeada gerente e pelo sócio António Jorge dos Santos Gomes, já
nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura em conjunto dos dois gerentes.

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

Conferida, está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000200429

TRANSFIDAL � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1249/
971104; identificação de pessoa colectiva n.º 502883065; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 9/030123.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, traduzida
na nova redacção do artigo 7.º que fica sendo a seguinte:

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, dispensada de cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral, pertence a ambos os sócios e a um gerente com

capacidade profissional reconhecida pela Direcção Geral dos Trans-
portes Terrestres, a nomear em assembleia geral.

2 � A sociedade considera-se obrigada pela assinatura conjunta dos
três gerentes, sendo sempre obrigatória a intervenção do gerente com
capacidade profissional.

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

Conferida, está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000200428

AZAMBUJA

RIMÓVEIS � CARPINTARIA E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 339;
identificação de pessoa colectiva n.º 502939451; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 2/20030220.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da
Silva Ferrão. 2002817650

OPEL PORTUGAL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE VEÍCULOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 244;
identificação de pessoa colectiva n.º 500357145; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 41; número e data da apresentação: 1/20030225.

Certifico que foi registada a cessação de funções de gerente de Juan
José Lillo Oviedo, por renúncia, em 8 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da
Silva Ferrão. 2002817669

CASCAIS

DIARLA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6088/
890406 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502148128;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 326 e 330/011218.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 326/011218.
Facto: Nomeação de gerentes: gerentes: Francisco António de

Freitas Dias, casado, Rua da Associação Desportiva de Oeiras, 24, 1.º,
Oeiras e Maria Isabel de Freitas Dias de Lacerda, casada, Rua de Mateus
Fernandes, 15, 8.º, Oeiras.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 330/
011218.

Cessação de funções do gerente: Armando Pereira Gomes, por re-
núncia em 13 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000200094

SGEA � GESTÃO, ENGENHARIA E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9190/
940923 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503279935;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 34/020226.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 111 � 14 de Maio de 2003 10 168-(11)

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas, três iguais do
valor nominal de 1579 euros cada uma, uma de cada um dos sócios
José Carlos Vau de Matos Marchão Belo, Luís Rodrigo Pais Correia e
Manuel Augusto Banza Ramos Motta, e outra do valor nominal de
263 euros, pertencente ao sócio José Alexandre Pais Correia.

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 Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 1000200093

PAPIREX � TRANSFORMADORA DE PAPEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2874/
770125 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500655944;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 13/020219.

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

Pela inscrição n.º 13, apresentação n.º 13/020219.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000200092

NEWCATERING � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 488/
980917 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504255762;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 105/020325.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
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,
uma do sócio José Manuel Rodrigues Guimarães e outra do sócio Pedro
Manuel Baleizão Pelicano.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000200091

MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES BARBOSA
ALVES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 391 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 49/020107.

Certifico que Maria da Conceição Gonçalves Barbosa Alves, cons-
titui a sociedade em epígrafe que se rege pelos artigos constantes do
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Conceição Gonçalves Bar-
bosa Alves � Sociedade Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Povo,
24, D. Maria, freguesia de Almargem do Bispo, concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro 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 integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações e
participações em consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a execução de trabalhos em alumínio
e ferro.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma única quota pertencente à sócia
Maria da Conceição Gonçalves Barbosa Alves.

ARTIGO 4.º

A única sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado pertence a ela única sócia que desde já fica nomeada geren-
te, sendo suficiente a sua intervenção para que a sociedade se consi-
dere validamente obrigada em todos os seus actos e contratos.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 1000200090

LUÍS GEADA � EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 292 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 41/020304.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato.

1.º

A sociedade adopta a firma Luís Geada � Equipamentos de
Climatização, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua de D. Dinis,
lote 14, 4.º, esquerdo, Quinta do Serigado, Talaíde, 2785-601 São
Domingos de Rana.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de equipamento de
climatização.

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 único sócio.

4.º

Fica desde já designado gerente o único sócio Luís Filipe dos San-
tos Geada.

5.º

Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do único gerente.

6.º

O sócio único fica, desde já, autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam à prossecução do objecto social.

Declara ainda o outorgante:
Que não é sócio de mais nenhuma sociedade unipessoal por quotas.
Que a gerência ora nomeada fica desde já autorizada a efectuar o

levantamento do capital social depositado em nome da sociedade, para
fazer face às despesas de constituição e registo da mesma, bem como
à aquisição de bens de equipamento.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 1000200089

PAPELACO SEGUROS � CONSULTORES E MEDIADORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 136 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502295457;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 63/20020222.

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

Foi alterado o artigo 4.º, n.os 1 e 2 do contrato que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social e sua representação

1 � O capital social, é de 50 000, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro.

2 � O capital social é representado por 10 000 acções com o valor
nominal de 5 euros cada uma, podendo ser representado por títulos
de 1, 10, 50, 100 ou 1000 acções, podendo os accionistas exigir, a
expensas suas, a sua divisão ou concentração.

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 1000200088

GUILHERME QUARESMA DOS SANTOS & HORTENSE
NEVES DOS SANTOS � CAFÉ RESTAURANTE

E COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7142 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502116792;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 138/20011218.

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

Foi alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel José Fran-
cisco de Matos Pinho e Fátima Maria Martins Gaspar.

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

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 1000200087

I. S. T. L. A. P. � INVESTIMENTOS SOCIAIS E TURÍSTICOS
DE LINDA-A-PASTORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 785 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504206133;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 74/20020214.

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

Foi alterado o artigo 3.º, n.os 1 e 2 do contrato que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Capital social e sua representação

1 � O capital social é de 2 000 000 de euros, integralmente subs-
crito e realizado.

2 � O capital social é representado por 400 000 acções com o
valor nominal de 5 euros cada uma, podendo ser representado por
títulos de 1, 5 10, 50, 100, 1000 ou 10 000 acções, podendo os ac-
cionistas exigir, a expensas suas, a sua divisão ou concentração.

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

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 1000200086

PAPENOR � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 134 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502817984;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 66/20020222.

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

Foi alterado o artigo 4.º, n.os 1 e 2 do contrato que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social e sua representação

1 � O capital social é de 50 000, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro.

2 � O capital social é representado por 10 000 acções com o valor
nominal de 5 euros cada uma, podendo ser representado por títulos
de 1, 5 10, 50, 100 ou 1000 acções, podendo os accionistas exigir, a
expensas suas, a sua divisão ou concentração.

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

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 1000200085

E E E-ESAGUY & ESAGUY � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 159 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504369024;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 137/20011218.

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

Foi alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social é de 5000, integralmente realizado em dinheiro e
corresponde à soma das quotas dos sócios que são as seguintes: David
Esaguy de Almeida Coimbra, uma quota no valor nominal de
2500 euros. Vivian Tamara Baumgarten Esaguy Coimbra, uma quota
no valor nominal de 2500 euros.

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

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 1000200084

JARDIM DE INFÂNCIA SÃO JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8784 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503206415;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 195/20011218.

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

Alteração do artigo 3.º do contrato, que passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e
corresponde a duas quotas com o valor nominal de 2500 euros cada,
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pertencentes, respectivamente, a Ana Paula Ribeiro Barata Bom Freire
e Alberto José Martins Ventura Freire.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 1000200083

RCC RECUPERAÇÃO CRÉDITO AO CONSUMO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 072 (Cascais);
identificação de pessoa colectiva n.º 505852225 (provisório); inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 314/20011218.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Contrato de sociedade unipessoal

António Manuel Ferreira Lopes, número de identificação fiscal
117300101, casado com Maria Luísa Nuno Guerreiro Lopes, número
de identificação fiscal 117300098, titular do bilhete de identidade
n.º 1085842, no regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa, residente em
Rua de Sarmento Beires, lote 4, 1.º, esquerdo, 2775-284 Parede.

Bilhete de identidade n.º 18645, emitido pelo Arquivo de Identifi-
cação de Lisboa, em 14 de Junho de 1994.

Pelo presente documento constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, que se regerá pelo pacto constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A firma, RCC Recuperação Crédito ao Consumo, Sociedade
Unipessoal, L.da, titular do cartão provisório de pessoa colectiva
n.º P 505852225, tem a sua sede em Rua de Sarmento Beires, lote 4,
1.º, esquerdo, 2775-284 Parede, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

§ único. Por simples decisão da gerência, poderá a sede social ser
mudada para qualquer outra zona do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar e encerrar agências, sucursais, filiais e
outras formas de representação em qualquer ponto do país.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de prestação de serviços
de recuperação de crédito ao consumo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, o correspondente a 1 002 410$, representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio.

Poderá o sócio decidir efectuar prestações suplementares, até ao décuplo
do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio, desde já nomeado gerente, ou a pessoas estranhas à sociedade que
venham a ser designadas pelo sócio.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 1000200082

ARMANDO & MARIA JOSÉ VARANDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 197 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503518999;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 196/20011218.

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

Alteração do artigo 4.º do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, no valor nominal de

2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, Armando
Domingos Varandas e Maria José Barbosa Tenedório Varandas.

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 1000200081

FONSECA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 920 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500815178;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 56/20011218.

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

Alteração do artigo 3.º do contrato, que passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da sociedade, é de 5000 euros e corresponde à soma das
seguintes duas quotas: uma de 2500 euros, pertencente ao sócio João
Patrício Teodoro e outra de 2500 euros, pertencente à sócia Ermelinda
de Jesus Correia.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 1000200079

HOT COLD � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 143 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504167472;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 42/20011218.

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

Alteração do artigo 3.º do contrato, que passa a ter a seguinte re-
dacção:

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 de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 1000200078

DUPLA FASE, RESTAURANTE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 449 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503768006;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 216/20011218.

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

Alteração do artigo 3.º do contrato, que passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e acha-se dividido nas seguintes quotas: uma no valor
nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Aurora de Fátima Gon-
çalves Moreira; uma no valor nominal de 1000 euros, pertencente à



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 111 � 14 de Maio de 200310 168-(14)

sócia Aurora de Fátima Gonçalves Moreira; uma no valor nominal de
1500 euros, pertencente ao sócio Jorge Conceição Moreira; e uma
no valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Paula Cristina
Gonçalves Moreira.

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

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2000780091

COMERCIALGEST � GESTÃO, AUDITORIA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7258 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502774720;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 12/20011218.

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

Alteração do artigo 4.º do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 3750 euros
e outra de 1250 euros, ambas pertencentes ao sócio Eduardo Manuel
Januário Belchior.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2000780059

BAR � 97, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 997/
970613 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503925101;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 282/020401.

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

Alteração parcial do contrato.
Alteração do artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguin-

te redacção:
ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e está dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios, Filipe Miguel Desidério Filipe e Pedro Miguel
Neves da Silva.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, mediante prévia deliberação da assembleia geral.

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

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2000786154

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ACIMARQUES CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6689/970527; identificação de pessoa colectiva n.º 503888125;
data da inscrição: 27082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099841

ALTINO FRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 60 723/850222; identificação de pessoa colectiva n.º 501547754;
data da inscrição: 23082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099840

DURADENTE � LABORATÓRIO DE PRÓTESES
DENTÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6838/970805; identificação de pessoa colectiva n.º 502223839;
data da inscrição: 23082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099839

ESTAMBUL CARREGALENSE � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 175/770301; identificação de pessoa colectiva n.º 500439605;
data da inscrição: 22082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099838

ATELIER DE ARQUITECTURA, CARLOS GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6128/960820; identificação de pessoa colectiva n.º 503704075;
data da inscrição: 21082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099835

BOA-VENTURA & DUARTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 887/540405; identificação de pessoa colectiva n.º 500046107;
data da inscrição: 21082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099834

BELADANÇA � ARTIGOS DE DANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4981/950105; identificação de pessoa colectiva n.º 503330469;
data da inscrição: 21082001.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099833

A. GALHARDO COELHO � CONSULTORIA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 660/800917; identificação de pessoa colectiva n.º 501078185;
data da inscrição: 21082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099832

BENCKISER PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2983/830307; identificação de pessoa colectiva n.º 501398031;
data da inscrição: 20082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099831

AGOSTINHO FIGUEIREDO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 56 282/810916; identificação de pessoa colectiva
n.º 501199314; data da inscrição: 17082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099828

BANCO FINANTIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 115/871028; identificação de pessoa colectiva n.º 501897020;
data da inscrição: 17082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas (individuais e consolidadas) do
ano de 2000.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099827

DOCUMENTOS E EVENTOS � COMUNICAÇÃO
E IMAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4453/940324; identificação de pessoa colectiva n.º 502423064;
data da inscrição: 17082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099824

EBM � INDÚSTRIAS DE MOTORES E VENTILADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5202/960430; identificação de pessoa colectiva n.º 503635677;
data da inscrição: 16082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099822

ESEGUR � ESPÍRITO SANTO SEGURANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4358/940126; identificação de pessoa colectiva n.º 503125873;
data da inscrição: 16082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099819

ARPAS � ARQUITECTOS PAISAGISTAS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3567/930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502900520;
data da inscrição: 14082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099817

EDISPORT � SOCIEDADE DE PUBLICAÇÕES
DESPORTIVAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2352/910709; identificação de pessoa colectiva n.º 502600004;
data da inscrição: 14082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099815

EDIMODA � SOCIEDADE EDITORIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45/881007; identificação de pessoa colectiva n.º 502047054;
data da inscrição: 14082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099814

DIAS COELHO EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1935/900626; identificação de pessoa colectiva n.º 502370122;
data da inscrição: 14082001.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099812

DIAS COELHO CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1216/900223; identificação de pessoa colectiva n.º 501479546;
data da inscrição: 14082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099809

DUNE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4061/930809; identificação de pessoa colectiva n.º 503043109;
data da inscrição: 14082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099808

DROGARIA NAIZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 32 267/611228; identificação de pessoa colectiva n.º 500088179;
data da inscrição: 14082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099807

E. E. I. EMPRESA DE EXPLOSIVOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2920/920313; identificação de pessoa colectiva n.º 502752923;
data da inscrição: 14082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099803

ATELIER 34 � ARQUITECTURA E DESIGN, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6787/970709; identificação de pessoa colectiva n.º 503918695;
data da inscrição: 13082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099800

ESCOLA DE CONDUÇÃO ALVALADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 894/560514; identificação de pessoa colectiva n.º 500725071;
data da inscrição: 13082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099799

ARMAZÉNS DA JUNQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1845/460119; identificação de pessoa colectiva n.º 500029903;
data da inscrição: 09082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099790

DÍNAMO � CONSULTORIA EM QUALIDADE, GESTÃO
E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7183/980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504039016;
data da inscrição: 03082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099783

EUROALFRAGIDE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9382/20000914; identificação de pessoa colectiva
n.º 504090089; data da inscrição: 03082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099777

DENTALCROMO � LABORATÓRIO DE PRÓTESE
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 524/730509; identificação de pessoa colectiva
n.º 500340811; data da inscrição: 03082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099773

A. DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 612/710922; identificação de pessoa colectiva
n.º 500302898; data da inscrição: 02082001.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099765

ARAÚJO & VALE FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 780/690120; identificação de pessoa colectiva
n.º 501288155; data da inscrição: 02082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099764

EXPODOMUS � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5385/960315; identificação de pessoa colectiva n.º 503605263;
data da inscrição: 02082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099763

ALETOS � PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO
DE EXPOSIÇÕES DE ANTIGUIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7172/980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504038915;
data da inscrição: 01082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099761

ALETOS � PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO
DE EXPOSIÇÕES DE ANTIGUIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7172/980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504038915;
data da inscrição: 01082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099760

ARMANDO & CIDALINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2524/820913; identificação de pessoa colectiva n.º 501331417;
data da inscrição: 01082001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099759

EDMUNDO FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1151/891207; identificação de pessoa colectiva n.º 500343926;
data da inscrição: 13072001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099758

AUTO TÁXIS MIQUELINA MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 702/671125; identificação de pessoa colectiva
n.º 500950270; data da inscrição:13072001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099757

AUCHAN, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6196/960925; identificação de pessoa colectiva n.º 503721492;
data da inscrição: 30072001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas (individuais e consolidadas) do
ano de 2000.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099756

AUCHAN HIPERMERCADOS PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4665/940415; identificação de pessoa colectiva n.º 503239062;
data da inscrição: 30072001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099755

BRUNO DE ALMEIDA, FILMES E VIDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4125/930920; identificação de pessoa colectiva n.º 503058432;
data da inscrição: 30072001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099754

EXTRACOLOR � ARTIGOS FOTOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 56 612/820120; identificação de pessoa colectiva
n.º 501238654; data da inscrição: 26072001.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099753

ARLETE DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 100/830526; identificação de pessoa colectiva
n.º 501384480; data da inscrição: 26072001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099751

AMADEU BATISTA & VASCONCELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 806/860829; identificação de pessoa colectiva
n.º 501707026; inscrição: 26072001.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099745

EMERGÊNCIA � EQUIPAMENTOS E VIATURAS
DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 920/870121; identificação de pessoa colectiva
n.º 501781307; inscrição: 18072001.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na pasta
respectiva, os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 3000099733

ALBERTO LAGE � DESPACHANTES OFICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 59 537/840531; identificação de pessoa colectiva
n.º 501435956; inscrição: 17072001.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados 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. 3000099730

ESTRATIGEST � SISTEMAS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8225/990329; identificação de pessoa colectiva n.º 503837709;
inscrição: 17072001.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados 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. 3000099727

ALTACONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 752/810302; identificação de pessoa colectiva n.º 501130799;
inscrição: 17072001.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na pas-
ta 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. 3000099726

AUTO TÁXIS JOSÉ JOAQUIM MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 928/670531; identificação de pessoa colectiva n.º 500516634;
inscrição: 17072001.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na pas-
ta 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. 3000099725

AUTO TÁXIS SANDOEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3280/920702; identificação de pessoa colectiva n.º 500725853;
inscrição: 17072001.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na pas-
ta 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. 3000099724

AUTO TÁXIS ESTRELA DA FORMOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 024/680221; identificação de pessoa colectiva n.º 500825378;
inscrição: 17072001.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na pas-
ta 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. 3000099721

AUTO TÁXIS FEBEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 695/680627; identificação de pessoa colectiva
n.º 500528411; inscrição: 17072001.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na pas-
ta 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. 3000099717
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AUTO TÁXIS HENRIQUES & FÉLIX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 630/821228; identificação de pessoa colectiva n.º 500457182;
inscrição: 17072001.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na pas-
ta 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. 3000099714

AUTO TÁXIS PROGRESSO DE SANTA MARTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 722/680701; identificação de pessoa colectiva n.º 500555885;
inscrição: 17072001.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na pas-
ta 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. 3000099713

AUTO TÁXIS CASTELEGENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 65 903/870603; identificação de pessoa colectiva n.º 500633770;
inscrição: 17072001.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na pas-
ta 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. 3000099711

AUTO TÁXIS ESTRELA DO JAMOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 122/730116; identificação de pessoa colectiva n.º 500319596;
inscrição: 17072001.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na pas-
ta 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. 3000099707

AUTO TÁXIS COELHO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 770/761111; identificação de pessoa colectiva n.º 500435073;
inscrição: 17072001.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados 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. 3000099706

DNB � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7496/980507; identificação de pessoa colectiva n.º 504146254;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20011115.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$ realizado em dinheiro e subscrito por ambos os

sócios, em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ único. Mediante deliberação unânime, tomada em assembleia geral,
a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, até ao limite global de 10 vezes o capital social.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099702

BOLSILHA � REPRESENTAÇÕES DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4131/930920; identificação de pessoa colectiva n.º 503060763;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 38/011116.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contra-

to.
Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, em dinhei-

ro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Artigos modificados: n.º 1 do 1.º e 4.º

1.º

1 � A sociedade continua a adopta a firma BOLSILHA � Repre-
sentações de Moda, L.da e tem a sua sede na Praça do Príncipe Real,
11, rés-do-chão, freguesia das Mercês, concelho de Lisboa.

2 � (�)
4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
3000 euros, da sócia Luísa Maria Burnay de Vasconcelos Guimarães
Simões de Almeida e uma de 2000 euros, do sócio António Vasco de
Vasconcelos Guimarães Simões de Almeida.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099694

A. MARINHO DA CRUZ � COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55/800117; identificação de pessoa colectiva n.º 500909296;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 23/011116.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, em dinhei-

ro, subscrito pelo sócio Carlos Alberto Marinho da Cruz Cardim.
Artigo modificado: 3.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e em outros bens e valores constantes da contabilidade da
sociedade e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 3653,25 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Marinho
da Cruz Cardim e outra do valor nominal de 1346,75 euros, perten-
cente à sócia Maria Luiza Franco Marinho da Cruz Cardim.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099691

ARMANDO FERNANDES & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 794/890720; identificação de pessoa colectiva n.º 502193018;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/011116.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, em dinhei-

ro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Artigo modificado: 5.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

Capital

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, uma de valor nominal de
3750 euros pertencente ao sócio Armando Manuel de Almeida
Fernandes e uma outra de valor nominal de 1250 euros pertencente à
sócia Palmira Ferreira Pires Fernandes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099687

ARLIZE TRANSPORTES, TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 498/20011115; identificação de pessoa colectiva n.º 504438395;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/20011115.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 1.º
Teor do artigo alterado:

1.º

A sociedade adopta a firma ARLIZE � Transportes Rodoviários de
Mercadorias, L.da e tem a sua sede na Rua de José Domingos Barreiros,
M-4, apartado 8124, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099684

ACB � BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 992/810520; identificação de pessoa colectiva
n.º 501189459; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 50/
20011115; 17072001, Prestação de contas/2000.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na pas-
ta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2000 e ainda que foi registado o seguinte:

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-
to ao artigo 3.º

Reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos os
sócios, em partes iguais.

Teor do artigo alterado:
3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada sócio.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099682

DEXIA PUBLIC FINANCE BANK

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9063/000511; identificação de pessoa colectiva n.º 980196248;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 47/20011115.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato da sociedade representada:
Firma: Dexia Crédit Local.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099679

EUROLOCAÇÃO � COMÉRCIO E ALUGUER
DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1225/900307; identificação de pessoa colectiva n.º 502309954;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 40 e 41/20011115.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do vogal do conselho de administração: Gabriel

Henrique de Sousa Henriques, por renúncia em 20 de Setembro de 2000.
Mais certifico:
Designação de vogal do conselho de administração, em 30 de Mar-

ço de 2001: Maria Alexandra Falcão Cabral Barbosa, Mãe d�Água, 3,
3.º, A, Clube de Campo Belas, Belas, Sintra.

Prazo: até final do triénio em curso 1999/2001.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099672

DIAS, TAVARES & CAMPANELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 361/770404; identificação de pessoa colectiva n.º 500640980;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 23/20011115.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro e subscrito por ambos os sócios 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 de duas quotas de valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma ao sócio Luís Manuel Rebelo
Nogueira e outra à sócia Ana Cristina Dias Gonçalves Nogueira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099671

DEFINT � ESTUDOS TÉCNICOS E ECONÓMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 922/810430; identificação de pessoa colectiva
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n.º 501150013; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23 e inscrição
n.º 24; números e data das apresentações: 4 e 5/20011115.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da administradora Maria Leonor Silva Reis

Afonso de Figueiredo Janeiro, por renúncia em 19 de Julho de 2001.
Mais certifico:
Designação em 20 de Julho de 2001, do administrador João António

Lopes Matos da Silva, Rua de Garcia da Orta, 6, 7.º, B, Oeiras.
Prazo: triénio em curso 2000/2002.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099670

ESTÍMULO � INVESTIMENTOS COMERCIAIS
E INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 867/700202; identificação de pessoa colectiva
n.º 500101086; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17 e inscrições
n.os 18 e 19; números e data das apresentações: 75, 76 e 77/011114.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Cessação das funções Maria Isabel Andrade Serafim Maia, Maria

Carmen Sousa Maia, João António da Silva Menano, João Miguel
Menano Ferreira, «António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão
e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas» e José
Fernando Abreu Rebouta, por renúncia em 18 de Julho de 2001.

Mais certifico:
Designação de administradores e fiscal único, em 19 de Julho de 2001.
Período: até ao final do mandato em curso 2000/2002.
Administradores: Domingos da Silva Ferreira, casado, Avenida de

Defensores de Chaves, 89, 3.º, Lisboa e Maria Beatriz Durão Marques
Rosa, casada, residente com o anterior.

Fiscal único: efectivo: António Barreira, Fernando Vieira, Justino
Romão e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas;
suplente: José Fernando Abreu Rebouta, revisor oficial de contas.

Reforço de capital, redenominação com renominalização de acções
e alteração parcial do contrato.

Montante do reforço e como foi subscrito: 120 500$, em dinhei-
ro, subscrito pelos accionistas.

Artigos modificados: 6.º, 7.º, 10.º, 11.º, 12.º, 19.º, 22.º, 24.º, 25.º,
26.º e 27.º

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 6.º

Capital social

1 � O capital social é de 250 000 euros, representado por
50 000 acções do valor nominal de 5 euros cada uma, encontrando-
-se integralmente subscrito e realizado em dinheiro.

§ 1.º Por simples deliberação do conselho de administração e com
o parecer favorável do fiscal único, o capital social, poderá ser au-
mentado por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, durante o
prazo de 10 anos e até aos 500 000 euros.

ARTIGO 7.º

Acções

As acções representativas do capital social serão nominativas ou
ao portador e, a todo o tempo, recíproca e livremente convertíveis
nos termos da lei.

§ 1.º As acções são representadas por títulos de 200, 400, 600 ou
1000 acções, podendo os accionistas exigir, a todo o tempo, a divi-
são ou concentração dos títulos, nos termos legais.

§ 2.º As despesas que houverem ser feitas com a conversão das
acções, bem como a divisão ou concentração dos títulos serão supor-
tadas pelos accionistas que as causarem.

§ 3.º Os títulos definitivos, bem como provisórios, serão assinados
por quem tem o poder de obrigar a sociedade, nos termos deste pacto
social e de acordo com a lei.

CAPÍTULO III
Deliberações dos accionistas

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
por um secretário, eleitos de três em três anos, de entre os accionis-

tas ou outras pessoas, sendo sempre permitida a reeleição, contando-
-se como completo o ano civil em que os membros da mesa forem
eleitos.

2 � Na falta de pessoas eleitas, nos termos do número anterior,
ou no caso de não comparência destas, presidirá à mesa da assembleia
geral um accionista, por ordem do número de acções de que sejam
titulares e, em igualdade do número de acções, atender-se-á, sucessi-
vamente à maior antiguidade como accionista e à idade.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral de accionistas

A assembleia geral, regularmente constituída, representa a univer-
salidade dos accionistas e as suas deliberações, quando tomadas nos
termos da lei e do presente contrato social, são obrigatórias para todos
os accionistas, o mesmo acontecendo quanto às deliberações tomadas
nos termos do artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Têm direito a voto os accionistas que possuam, pelo menos,
o número de acções correspondente a 1000 euros do capital social,
uma vez que a cada 200 acções corresponde um voto.

§ 1.º A fim de exercerem o direito de participação e voto na
assembleia geral, devem os accionistas, pelo menos 10 dias antes da
data marcada para a sua realização, registar, apresentar documento
comprovativo do depósito em instituições bancárias ou apresentar na
própria sociedade as acções desta, de que sejam titulares, se elas fo-
rem ao portador não registadas.

§ 2.º Os accionistas que não possuam o número de acções referido
no n.º 2 deste artigo, podem agrupar-se de forma a completá-lo e
fazerem-se representar por um dos agrupados, devendo a identifica-
ção deste ser comunicada ao presidente da mesa, até cinco dias antes
da data marcada para a realização da assembleia geral em primeira
convocação, em documento assinado por todos os accionistas inte-
ressados.

§ 3.º A representação voluntária é admissível em assembleia geral ou
em deliberações tomadas nos termos do n.º 1 do artigo 54.º do Código
das Sociedades Comerciais, contanto que o representante seja um mem-
bro do conselho de administração, cônjuge, ascendente ou descendente
do accionista ou outro accionista com direito a voto mas, para que a
representação possa, validamente, efectivar-se, é indispensável:

a) Que conste de carta endereçada ao presidente da mesa da
assembleia geral, onde claramente se identifique a pessoa do manda-
tário, os respectivos poderes, sua duração e a forma de deliberação
abrangida e onde figure a assinatura do mandante;

b) Que tal carta seja enviada ao presidente da mesa, dentro do prazo
referido na parágrafo anterior;

c) E que seja observado o disposto no artigo 381.º do Código das
Sociedades Comerciais em caso de representação de mais de cinco
accionistas.

3 � Devem estar presentes nas assembleias gerais de accionistas
os administradores, o fiscal único e na assembleia geral, o revisor oficial
de contas que tenha examinado as contas.

4 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
podem assistir às assembleias gerais.

ARTIGO 12.º

Convocações da assembleia geral

As assembleias gerais são convocadas sempre que a lei o determine,
ou o conselho de administração ou fiscal único o entenda conveniente,
ou quando o requererem um ou mais accionistas que possam acções
correspondentes a, pelo menos 20 % do capital social nos termos dos
artigos 375.º e 377.º do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 19.º

Remuneração dos administradores

1 � Compete à assembleia geral dos accionistas ou a uma comis-
são de accionistas por aquela nomeada, com a composição e periodi-
cidade que entender, fixar as remunerações de cada um dos adminis-
tradores, tendo em conta as funções desempenhadas e a situação
económica da empresa, podendo essas remunerações abranger todos,
ou apenas algum ou alguns dos administradores e consistir num orde-
nado fixo e/ou parcialmente, num percentagem sobre os lucros líqui-
dos, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 � A percentagem global referida no número anterior destinada
aos administradores, a ser fixada de acordo com o descrito no n.º 3 do
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artigo 399.º do Código das Sociedades Comerciais, não poderá ser
superior à importância correspondente a 20% dos lucros líquidos apro-
vados no exercício, sendo distribuída pelos administradores, confor-
me for deliberado em assembleia geral.

3 � A remuneração dos administradores é considerada, a todos os
títulos e para todos os efeitos, como rendimento do trabalho, consti-
tuindo encargo da sociedade relativo ao exercício em que é posta à dis-
posição dos interessados.

ARTIGO 22.º

Vinculação da sociedade

1 � Para a sociedade ficar, legalmente, vinculada é necessário e indis-
pensável que os respectivos documentos sejam, em nome dela, assinados:

a) Por dois membros do conselho de administração ou por um
administrador e por um mandatário, nos termos e limites do respec-
tivo mandato;

b) Por simples mandatário, por si só ou conjuntamente, nos ter-
mos e limites do respectivo mandato.

2 � Para os actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um só administrador ou de mandatário com poderes bastantes.

CAPÍTULO V
Fiscal único

ARTIGO 24.º

Estrutura do fiscal único

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que deve ser
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas
e um suplente, com os requisitos e incompatibilidades estabelecidas
no artigo 414.º do Código das Sociedades Comerciais, eleitos de três
em três anos, em assembleia geral, sendo sempre permitida a reelei-
ção, contando-se como completo o ano civil da sua eleição.

ARTIGO 25.º

Competência do fiscal único

1 � O fiscal único exercerá as competência que por lei lhe são
atribuídas, nomeadamente:

a) Fiscalizar a administração da sociedade;
b) Vigiar pela observância da lei e do contrato da sociedade;
c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e do-

cumentos que lhe servem de suporte;
d) Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que enten-

da adequada, a extensão da caixa e as existências de qualquer espécie
de bens ou valores pertencentes à sociedade ou por ela recebidas em
garantia, depósito ou outro título;

e) Verificar a exactidão do balanço e da demonstração de resultados;
f) Verificar se os critérios valorimétricos adoptados pela sociedade

conduzem a uma correcta avaliação do património e dos resultados;
g) Elaborar anualmente relatório sobre a sua acção fiscalizadora e

dar parecer sobre o relatório, contas e propostas apresentadas pela
administração;

h) Convocar a assembleia geral, quando o presidente da respectiva
mesa o não faça, devendo fazê-lo;

i) Cumprir as demais atribuições constantes da lei ou do contrato
da sociedade.

O fiscal único deve proceder, em qualquer época do ano, a todos os
actos de verificação e inspecção que considere convenientes para o
cumprimento das suas obrigações de fiscalização.

O fiscal único tem, especialmente, o dever de proceder a todos os
exames e verificações necessários à revisão e certificação legal das
contas, nos termos previstos em lei especial, e bem assim os outros
deveres especiais que esta lei lhe imponha.

ARTIGO 26.º

Poderes e deveres do fiscal único

Para o desempenho das suas funções, o fiscal único tem os poderes
e deveres constantes dos artigos 421.º e 422.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

ARTIGO 27.º

Remuneração do fiscal único

O fiscal único será remunerado de acordo com a factura que apre-
sentar pelos serviços prestados.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099669

LISBOA � 2.A SECÇÃO

FGF � SOCIEDADE DE MODAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 414/870331; identificação de pessoa colectiva n.º 501802452;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 9/20020912.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único, para o

triénio 2002/2004, por deliberação de 22 de Março de 2002.
Conselho de administração:
Philippe Leopold Gaulier; Francine Celhay Gaulier; João Manuel

Costa de Oliveira.
Fiscal único: J. Bastos & Sousa Góis, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas.
Suplente: Carlos Pedro Machado de Sousa Góis, revisor oficial de

contas.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000200646

LISBOA � 3.A SECÇÃO

OMELETA � PUBLICIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 825; identificação de pessoa colectiva n.º 501775790; En-
trada/data: 12 358/020726.

Certifico, para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200644

SPADES � SISTEMAS PARA APOIO
AO DESENVOLVIMENTO INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1629; identificação de pessoa colectiva n.º 502290897; Entra-
da/data: 12 271/020726.

Certifico, para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200642

S. I. X. � PUBLICIDADE, MARKETING E PROMOÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7382; identificação de pessoa colectiva n.º 503830054; Entra-
da/data: 12 359/020729.

Certifico, para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200641

TRANSPORTES ÁGUIA AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 806; identificação de pessoa colectiva n.º 500541108; En-
trada/data: 12 252/020729.
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Certifico, para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200639

VIALATINA � SOCIEDADE DE ENGENHEIROS
E CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 919; identificação de pessoa colectiva n.º 501301755; En-
trada/data: 12 267/020726.

Certifico, para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200637

TIJOFER � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3020; identificação de pessoa colectiva n.º 502656867; Entra-
da/data: 12 136/020726.

Certifico, para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200635

SOCIEDADE DE MÁRMORES CENTRAL
DA BOA HORA À AJUDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1673; identificação de pessoa colectiva n.º 501203419; Entra-
da/data: 12 253/020726.

Certifico, para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200633

OMNINET � REDES E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7455; identificação de pessoa colectiva n.º 503881996; Entra-
da/data: 12 318/020729.

Certifico, para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200628

SDT INVESTIMENTO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7035; identificação de pessoa colectiva n.º 503726362; Entra-
da/data: 12 298/020729.

Certifico, para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200626

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA FAMÍLIA A. M. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 887; identificação de pessoa colectiva n.º 500266514; En-
trada/data: 12 325/020729.

Certifico, para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200624

SDT � ELECTRÓNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 137; identificação de pessoa colectiva n.º 500843015; En-
trada/data: 12 294/020729.

Certifico, para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200618

SENCO � SOCIEDADE DE ESTRUTURAS
E NOVAS TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 144; identificação de pessoa colectiva n.º 500244456; En-
trada/data: 12 338/020729.

Certifico, para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200616

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
GUILHERME NUNES COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 661; identificação de pessoa colectiva n.º 500256616; En-
trada/data: 12 283/020729.

Certifico, para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200614

TURIPRESS � PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3800; identificação de pessoa colectiva n.º 502855355; Entra-
da/data: 12 256/020729.
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Certifico, para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200612

SEABRA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1006; identificação de pessoa colectiva n.º 500507937; Entra-
da/data: 12 282/020729.

Certifico, para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200610

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LESTEC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 702; identificação de pessoa colectiva n.º 502159936; Entrada/
data: 12 330/020729.

Certifico, para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603262

SOUSA RODRIGUES & ASSOCIADOS
CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 096; identificação de pessoa colectiva n.º 503663301; En-
trada/data: 12 279/020729.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200647

OS TRIGAIS � VINHOS E COMIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 30 095; identificação de pessoa colectiva n.º 500452059; En-
trada/data: 12 402/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200645

SECIL � UNICON, S. G. P. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2920; identificação de pessoa colectiva n.º 502637218; Entra-
da/data: 12 406/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001 e contas consolidadas.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200643

UNIWEB � CONSULTORIA E FORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 669; identificação de pessoa colectiva n.º 505413167; En-
trada/data: 12 426/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200640

TIRA-LINHAS, LIVRARIA E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 677; identificação de pessoa colectiva n.º 500778353; En-
trada/data: 12 395/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200638

TEMPORCEDE � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9286; identificação de pessoa colectiva n.º 503058106; Entra-
da/data: 12 385/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200636

TÁXIS COSTA & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 390; identificação de pessoa colectiva n.º 500449902; En-
trada/data: 12 417/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200634

TÁXIS DO CASAL DE BAIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 362; identificação de pessoa colectiva n.º 500501882; En-
trada/data: 12 398/020730.
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Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200632

SOFERGIL � CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4482; identificação de pessoa colectiva n.º 503038458; Entra-
da/data: 12 396/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200630

SOCIPRES � SOCIEDADE FORNECEDORA DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 905; identificação de pessoa colectiva n.º 501570497; En-
trada/data: 12 447/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200627

O PASTELINHO DE BENFICA � FÁBRICA
DE CONFEITARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 488; identificação de pessoa colectiva n.º 500205256; En-
trada/data: 12 489/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200625

SERZEDELLO & VASCONCELOS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2057; identificação de pessoa colectiva n.º 502328843; Entra-
da/data: 12 378/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200623

URBANIZAÇÃO DA CATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2225; identificação de pessoa colectiva n.º 502478888; Entra-
da/data: 12 490/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200622

SINAL � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 829; identificação de pessoa colectiva n.º 500950431; En-
trada/data: 12 386/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200621

SOFEMEL � SOCIEDADE DE FERRAMENTAS E METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 958; identificação de pessoa colectiva n.º 500726680; En-
trada/data: 12 474/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200620

SERPA E GUADIANA, AGRICULTURA E TURISMO
EM ESPAÇO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 101; identificação de pessoa colectiva n.º 505294729; En-
trada/data: 12 487/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200619

TECNOGESTIL � TECNOLOGIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 941; identificação de pessoa colectiva n.º 501783148; En-
trada/data: 12 485/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200617

UNILHAS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7179; identificação de pessoa colectiva n.º 503769827; Entra-
da/data: 12 493/020730.
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Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200615

REVISAL � GESTÃO, AUDITORIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 814; identificação de pessoa colectiva n.º 500502183; En-
trada/data: 12 476/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200613

OURIVESARIA GONÇALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 184; identificação de pessoa colectiva n.º 500540640; En-
trada/data: 12 466/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200611

REFORMULAR � EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 654; identificação de pessoa colectiva n.º 505167620; En-
trada/data: 12 422/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200609

OPERANDUS � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE MÃO OBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3437; identificação de pessoa colectiva n.º 502771496; Entra-
da/data: 12 450/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200607

SANTOS MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2745; identificação de pessoa colectiva n.º 502612886; Entra-
da/data: 10 892/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200606

VILLAS D�ÁGUA � CONSTRUÇÕES À BEIRA MAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 381; identificação de pessoa colectiva n.º 501110399; En-
trada/data: 12 445/020730.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000200604

SOCIEDADE REUNIDAS REIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 957; identificação de pessoa colectiva n.º 500269602; En-
trada/data: 12 286/020729.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603246

TELEKIT � COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7374; identificação de pessoa colectiva n.º 503825034; Entra-
da/data: 12 312/020729.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603220

RUI RODRIGUES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4653; identificação de pessoa colectiva n.º 503077224; Entra-
da/data: 12 258/020729.

Certifico para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603203

LOURES

FILE OUT � CONTABILIDADE E ASSESSORIA FISCAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 507;
identificação de pessoa colectiva n.º 505749114.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000200466

MONOPOR � APLICAÇÕES TÉCNICAS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9016;
identificação de pessoa colectiva n.º 502661097.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000200465

PREDITRADE � GESTÃO E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 885;
identificação de pessoa colectiva n.º 504209736.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000200464

MUSIFEX � INSTRUMENTOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7030;
identificação de pessoa colectiva n.º 502105909.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000200463

TETTUS-NAVE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 894;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208993.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício de 2001.

11 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 1000200462

A COLHER � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 637;
identificação de pessoa colectiva n.º P 504937383.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000200461

QUINTA DO PILAR � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 310;
identificação de pessoa colectiva n.º 503916420.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000200460

NESDISTRIBUIÇÃO � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 712;
identificação de pessoa colectiva n.º 503876755.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000200459

JOBUGARIM � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 759;
identificação de pessoa colectiva n.º 504161784.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000200458

EDIÇÕES FOTO-JORNAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 453;
identificação de pessoa colectiva n.º 500792054.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000200457

CAYUGO, TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 236;
identificação de pessoa colectiva n.º P 504702564.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000200456

VILA FRANCA DE XIRA

INVESTOBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1303/831025; identificação de pessoa colectiva n.º 501408525.

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

7 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200455

CORREIA DE OLIVEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1553/860704; identificação de pessoa colectiva n.º 501688765.
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Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

7 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200454

CONSTROFILES � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1397/841213; identificação de pessoa colectiva n.º 500853711.

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200453

MONTALVERCA � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2218/910117; identificação de pessoa colectiva n.º 502481447.

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200451

ALUREP � ALUGUER E REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4048/980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504065076.

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000351565

LAVANDARIA BOM SUCESSO � LIMPEZA A SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3303/950314; identificação de pessoa colectiva n.º 503442097;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 85/011218.

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foi registado o reforço do capital com a quantia de 400 000$
para 1 002 410$, tendo em consequência alterado o artigo 3.º do
contrato de sociedade, o qual, passa a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de
2500 euros, cada e pertence uma a cada um dos sócios, José Adelino
e Ana Paula da Costa Cardoso Adelino Ricardo.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000355072

VALENÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3107/940608; identificação de pessoa colectiva n.º 503240346.

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200449

FORTEMPISOS � DECORAÇÕES PARA INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3243/950103; identificação de pessoa colectiva n.º 503409707.

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200448

CENTESE � GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3811/970402; identificação de pessoa colectiva n.º 503982792.

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200447

BAPTISTA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1111/820203; identificação de pessoa colectiva n.º 501242457.

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200446

CARLOS REAL & FILHOS � EMPREENDIMENTOS
RÚSTICOS E URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5327/010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505452669.

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200445

SEMICÍRCULO � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3630/960820; identificação de pessoa colectiva n.º 503696790.

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200444

PRENDARTE � COMÉRCIO DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3250/950110; identificação de pessoa colectiva n.º 503415570.
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Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200443

VALDEMAR � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 599/710504; identificação de pessoa colectiva n.º 500022399.

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200442

A. CAROLINO � COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4481/990427; identificação de pessoa colectiva n.º 504328140.

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200416

CORTE DE LUZ � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5032/001213; identificação de pessoa colectiva n.º 505257912.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

16 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000923097

COVILIS � COMPANHIA DO VIDRO DE LISBOA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4226/980622; identificação de pessoa colectiva n.º 504471317.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas, relativas ao exercício de 2001.

16 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000290817

CRX � CONSULTÓRIO DE RADIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1193/821015; identificação de pessoa colectiva n.º 501101730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200605

SERRAS � SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1804/880726; identificação de pessoa colectiva n.º 502040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas, relativas ao exercício de 2001.

6 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 1000200603

ARMAZÉNS ZINID � COMÉRCIO DE CICLOMOTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1038/810429; identificação de pessoa colectiva n.º 501157964.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200601

REALMACOS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3379/950720; identificação de pessoa colectiva n.º 503476277.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200600

DESIGNCONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4828/000515; identificação de pessoa colectiva n.º 504830244.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200599

JOAQUIM CORDEIRO DE BARROS & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1318/840112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas aos exercícios de
2000 e 2001.

16 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000290353

CAIADO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4630/991018; identificação de pessoa colectiva n.º 504644742.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas, relativas ao exercício de 2000.

16 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000351751

CAIADO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4630/991018; identificação de pessoa colectiva n.º 504644742.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao exercício de
1999.

16 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000351760

TRANSPORTES CENTRAIS DE SÃO PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2542/920629; identificação de pessoa colectiva n.º 500722374.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas, relativas ao exercício de 2001.

2 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000345204

AUTO TÁXIS XIRA RIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4981/001108; identificação de pessoa colectiva n.º 505158442.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas, relativas ao exercício de 2001.

12 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000240372

ANABELA � CABELEIREIRO E INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3677/961014; identificação de pessoa colectiva n.º 503736120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2000354211

ONIA � CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4467/990415; identificação de pessoa colectiva n.º 504707736.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao exercício de
2001.

13 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 2000240429

AUGUSTO & AUGUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 814/771210; identificação de pessoa colectiva n.º 500692017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200304

ESTÚDIO FOTOGRÁFICO FONTE NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3090/940523; identificação de pessoa colectiva n.º 503224901.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

16 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200303

JOSÉ CARLOS SALGUEIRO BAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2773/930519; identificação de pessoa colectiva n.º 503064610.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

7 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200302

OLIVEIRIMO, PROMOTORES IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2968/931210; identificação de pessoa colectiva n.º 503116548.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200301

OBRILUX � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2108/900607; identificação de pessoa colectiva n.º 502361719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200300

SODILOG � SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO
E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4113/980320; identificação de pessoa colectiva n.º 502825294.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200299

TRANSPORTES SODILOG 1, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4122/980325; identificação de pessoa colectiva n.º 500921547.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200298

CUNHA & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 730/760227; identificação de pessoa colectiva n.º 500438579;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/011214.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital de 400 000$ para 1 002 410$, tendo, em
consequência, alterado o seu artigo 3.º, do contrato de sociedade, o
qual passa a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de
2500 euros, cada, e pertence uma a cada um dos sócios, Alberto Ferreira
Baía e Maria Antonieta Gonçalves Vieira Alves.

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. 1000197620

SERELEMEC � MONTAGENS, SERVIÇOS,
AMADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2838/931104; identificação de pessoa colectiva n.º 503099724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000927092

TECNIRIA � SOCIEDADE TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1211/821210; identificação de pessoa colectiva n.º 501339272.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

16 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000922317

FERREIRA & CARMO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3563/960513; identificação de pessoa colectiva n.º 503713945.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

16 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2001106734

GADO BRAVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 194/520313; identificação de pessoa colectiva n.º 500355908.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

16 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2001106718

PLANA � GESTÃO, SERVIÇOS E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2803/930809; identificação de pessoa colectiva n.º 503082317.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2001.

16 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2001106700

SAMUVIT � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4759/000224; identificação de pessoa colectiva n.º 504842633.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

16 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000923070

OLHO GRÁFICO � EDIÇÕES E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3934/970912; identificação de pessoa colectiva n.º 503991961.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000926932

SCONEM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4554/990713; identificação de pessoa colectiva n.º 504521829.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000926924

CLASSE 7 � SOCIEDADE DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3512/960227; identificação de pessoa colectiva n.º 503697664.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000926916

TERMÁQUINA � MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5135/011314; identificação de pessoa colectiva n.º 501149899.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000926959

TRANSPORTES FERREIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2375/911128; identificação de pessoa colectiva n.º 502654635.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000926886

CONTRAMESTRE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4644/991102; identificação de pessoa colectiva n.º 504624164.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000926444

MARCO A. N. FERNANDES � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5682/020327; identificação de pessoa colectiva n.º 505843226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000926452

BERRONES � REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5396/010820; identificação de pessoa colectiva n.º 505712148.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

16 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000922376

MÁRIO C. GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4657/991115; identificação de pessoa colectiva n.º 504670590.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

16 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000922350

SUPERMERCADO PRIMAVERA DE AMÉRICO SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2591/920916; identificação de pessoa colectiva n.º 502843853.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

16 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000922309

GINOBRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2264/910426; identificação de pessoa colectiva n.º 502547987.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000927114

ZELITEMPO � GABINETE DE ESTUDOS
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2135/900725; identificação de pessoa colectiva n.º 502391197.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000292631

FABRIGIMNO � FABRICAÇÃO DE MATERIAL
DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 835/780404; identificação de pessoa colectiva n.º 500348898.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000927106

MALONGA � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1105/820112; identificação de pessoa colectiva n.º 501218890.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000926029

PROVIHOLD � SOCIEDADE DE CONTROLE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2628/921104; identificação de pessoa colectiva n.º 502924241.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � O Conservador-Auxiliar, José António
Dias Pestana. 2000923941

MÁRIO RUI RODRIGUES, COFRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4069/980203; identificação de pessoa colectiva n.º 504100890.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas, relativas ao exercício de 2001.

13 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 2000240569

METALÚRGICA � DE LAURENTINO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4345/981123; identificação de pessoa colectiva n.º 504285220;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5; números e
data das apresentações: 28, 29 e 30/020326.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o seguinte:
1 � Deslocação da sede para a Estrada Nacional n.º 1, km 25,

Povos, Vila Franca de Xira.
2 � Designação de gerente de Nuno Filipe Baptista Oliveira, em

20 de Janeiro de 2001.
3 � Aumento de capital, de 400 000$ para 1 002 410$, tendo,

em consequência, alterado o seu artigo 3.º, do contrato de sociedade,
o qual passa a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor no-
minal de 4000 euros, pertencente aos sócios Maria D�Ascenção Pie-
dade Baptista de Oliveira e Nuno Filipe Baptista de Oliveira, sem
determinação de partes, e outra, do valor nominal de 1000 euros,
pertencente ao sócio Nuno Filipe Baptista de Oliveira.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312330

LAVANDARIA BOM SUCESSO � LIMPEZA A SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3303/950314; identificação de pessoa colectiva n.º 503442097.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas, relativas ao exercício de 2001.

16 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000290558

ESPAÇO 208 � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3179/941017; identificação de pessoa colectiva n.º 503327220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas, relativas ao exercício de 2001.

16 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000290540

ALVERCABO � CONSTRUÇÃO CIVIL
E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2794/930705; identificação de pessoa colectiva n.º 503080969.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas, relativas ao exercício de 2001.

16 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000290485

CARRAÇA & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5501/011112; identificação de pessoa colectiva n.º 505834871.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

25 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000646859

O NOSSO TALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1834/881021; identificação de pessoa colectiva n.º 502055537.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2001176368

ROGÉRIO CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 517/680905; identificação de pessoa colectiva n.º 500562296.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2000920411

CAMIREBOQUES � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2765/930511; identificação de pessoa colectiva n.º 503064580.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2001231032

OBRIGAMEIRO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4091/980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504155547;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 7 e 8/021002.

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

1 � Cessação de funções de gerente de Augusto José Teixeira, por
renúncia, em 5 de Julho de 2002.

2 � Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º, os
quais passam a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 448 918,12 euros,
representado por cinco quotas, sendo uma, de 261 868,90 euros, do
sócio Francisco Gameiro; uma, de 149 639,37 euros, da sócia Deolinda
da Conceição Jorge Gameiro, e três, de 12 469,95 euros, uma de cada
um dos sócios, Carlos Manuel Lopes Duarte, Sílvia Jorge Gameiro
Duarte e Alina Jorge Gameiro Teixeira.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos sócios Fran-
cisco Gameiro e Carlos Manuel Lopes Duarte, já nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 2000921019

NUNES, SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3177/941014; identificação de pessoa colectiva n.º 503298883.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

7 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000200415
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EVIBATA � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3629/960820; identificação de pessoa colectiva n.º 503700770.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000351247

VETANIA, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5307/010628; identificação de pessoa colectiva n.º 505539110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312136

UNIXIRA � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3712/961203; identificação de pessoa colectiva n.º 503999407.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000344224

ALISAN � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5272/010607; identificação de pessoa colectiva n.º 505427753.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000350836

TÁXIS O CANETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4719/000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504542800.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312179

FERREIRA DO CARMO & ALEXANDRE NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5436/010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505789647.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000350828

FERRO � INDÚSTRIAS QUÍMICAS (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3469/951229; identificação de pessoa colectiva n.º 503574945.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312160

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
ARMORINDO COELHO & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1725/871116; identificação de pessoa colectiva n.º 501901116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312152

XIRATOUR � HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2062/900613; identificação de pessoa colectiva n.º 502364688.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

16 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000350895

CUNHA & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 730/760227; identificação de pessoa colectiva n.º 500438579.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

16 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000770550

COMFORMAS � ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4602/990906; identificação de pessoa colectiva n.º 504490079.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

16 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000923151

ANA�S ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5339/010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505595494.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312217

AUTO TÁXIS CORREIA & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4896/000808; identificação de pessoa colectiva n.º 504540297.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312195
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AUTO TÁXIS CORREIA & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4896/000808; identificação de pessoa colectiva n.º 504540297.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2000.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312209

MOUTARES � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3376/950719; identificação de pessoa colectiva n.º 503476943.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 200.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312039

MOUTARES � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3376/950719; identificação de pessoa colectiva n.º 503476943.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312020

DISTRIREDE � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE REDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3613/960730; identificação de pessoa colectiva n.º 503735272.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2000.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000344097

TECNOGET � ENGENHARIA, CONSULTADORIA
E CONCEPÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5381/010808; identificação de pessoa colectiva n.º 502897392.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000344372

NÍVELTUBO � INSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5259/010604; identificação de pessoa colectiva n.º 505498596.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

16 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000290116

DISTRIREDE � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE REDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3613/960730; identificação de pessoa colectiva n.º 503735272.

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

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000344046

PREVINIL � EMPRESA PREPARADORA DE COMPOSTOS
VINÍLICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 833/780222; identificação de pessoa colectiva n.º 500222223; ins-
crições n.os 29 e 30; números e data das apresentações: 2, 3 e 4/010328.

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

1 � Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 4.º, o qual passa
a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 1 700 000 euros, representado por
340 000 acções de cinco euros, cada uma, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e valores constantes da es-
critura social.

2 � As acções são nominativas ou ao portador, livremente
convertíveis, sendo representadas por títulos de uma, cinco, 10, 50,
100, 500, 1000 ou mais acções.

2 � Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 13.º, n.º 1, o
qual passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração é composto por três ou cinco
membros, conforme for deliberado pela assembleia geral que, entre os
eleitos, designará o presidente.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312314

SONHO DA AVÓ, PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4308/981023; identificação de pessoa colectiva n.º 504266403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas, relativas aos anos de 2000 e 2001.

25 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312306

AUTO TÁXIS RULENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4837/000526; identificação de pessoa colectiva n.º 504904094.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2001180110

BASE CERTA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3758/970131; identificação de pessoa colectiva
n.º 503833258.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2000646816

METALÚRGICA � DE LAURENTINO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4345/981123; identificação de pessoa colectiva n.º 504285220.

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

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2000646808

PÉROLA DO TEJO � CAFÉ, SNACK-BAR,
PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3685/961028; identificação de pessoa colectiva n.º 503748374.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2001020236

TALHO MONUMENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3170/941007; identificação de pessoa colectiva n.º 503290513.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2001057202

ALMEIDA & MAROUCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5111/010220; identificação de pessoa colectiva n.º 505335239.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2000646832

TÁXIANJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4648/991187; identificação de pessoa colectiva n.º 504717138.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2001180101

NV � TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3525/960312; identificação de pessoa colectiva n.º 503700258.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano
de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2000351476

CARGILL PORTUGAL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
AGRO ALIMENTAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3476/960110; identificação de pessoa colectiva
n.º 500227896.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas, relativas ao período de exercício
compreendido entre 1 de Junho de 2001 e 31 de Maio de 2002.

19 de Fevereiro de 2003. � O Conservador-Auxiliar, José António
Dias Pestana. 2000344100

COLGATE-PALMOLIVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 482/680109; identificação de pessoa colectiva n.º 500273162;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 27 e inscrição n.º 30; números e
data das apresentações: 10 e 11/030224.

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

1 � Cessação de funções de fiscal único de António Dias & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; e suplente, de Freire,
Loureiro & Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
por renúncia, em 16 de Outubro de 2002.

2 � Nomeação de fiscalização.
Data: 17 de Outubro de 2002.
Prazo: Até ao final do mandato em curso.
Fiscal único: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados �

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da Liber-
dade, 245, 8.º, C, Lisboa, representada por Ricardo Filipe de Frias Pinhei-
ro, casado, Rua de Campolide, 24, 5.º, esquerdo, Lisboa, ou por Abdul Nasser
Abdul Sattar, casado, Rua de Amélia Rey Colaço, 6, 6.º, direito, Urbaniza-
ção da Portela, Sacavém; fiscal único suplente: Belarmino Gonçalves
Martins, revisor oficial de contas, viúvo, Casal da Carregueira, lote 24,
Belas, Queluz.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000241964

TRANSPORTES SOUSA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 509/680726; identificação de pessoa colectiva n.º 500518483.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas do ano de 1999.

9 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000290469

REPALETE � REPARAÇÕES E MANUSEAMENTO
DE PALETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4426/990312; identificação de pessoa colectiva n.º 504316281.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 1999.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2000350968
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XIRARENT � VENDA E ALUGUER DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4443/990323; identificação de pessoa colectiva n.º 504788086;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
020618.

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

Recondução de gerente de Maria João de Oliveira Sequeira Cantinho,
por deliberação de 30 de Novembro de 2001, para o triénio 2002/2004.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000922783

L PROJECTO, PROJECTO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2722/930309; identificação de pessoa colectiva n.º 503001007.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao exercício de
2001.

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000921302

CCS � CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2521/920612; identificação de pessoa colectiva n.º 502788569.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas aos anos de 1998,
1999, 2000 e 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � O Conservador-Auxiliar, José António
Dias Pestana. 2000921264

M. L. R. � SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4707/000110; identificação de pessoa colectiva n.º 504832786;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 7 e 8/030220.

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

1 � Cessação de funções de gerente de Ricardo Manuel Silva
Martins Henriques Ribeiro e de Sandra Isabel Torres Louro Ribeiro,
por renúncia, em 5 de Fevereiro de 2003.

2 � Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 3.º e 7.º, os
quais passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Manuel Francis-
co Henriques Ribeiro e Maria de Lurdes Silva Martins Ribeiro.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios, por acordo unânime de
todos, prestações suplementares de capital, na proporção das respec-
tivas quotas, até ao montante global de 20 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um ou mais
gerentes, que serão nomeados em assembleia geral, podendo ser estra-
nhos à sociedade, ficando, desde já, nomeada gerente da dita socieda-
de a nova sócia Maria de Lurdes Silva Martins Ribeiro.

2 � Os gerentes auferirão a remuneração que for deliberada em
assembleia geral.

3 � A gerência da sociedade não poderá obrigar a sociedade em
letras de favor, fianças, abonações, nem quaisquer actos estranhos aos
negócios sociais.

4 � A sociedade pode constituir mandatários nos termos da lei.
5 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos, 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.

25 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000240631

SCC � SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5672/020314; identificação de pessoa colectiva n.º 502465417.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001 e
os documentos de prestação de contas consolidadas, relativas ao ano
de 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � O Conservador-Auxiliar, José António
Dias Pestana. 2000355099

AUTO TÁXIS POLIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5004/001127; identificação de pessoa colectiva n.º 505168413.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2001180071

XIRARENT � VENDA E ALUGUER DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4443/990323; identificação de pessoa colectiva n.º 504788086;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 à inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 4 e 5/030219.

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

1 � Cessação de funções de gerente de administradora de Maria
João de Oliveira Sequeira Cantinho, por renúncia, em 14 de Janeiro
de 2003.

2 � Designação de gerente de administrador único de Alvaro Lauret
Lami Viçoso, casado, Rua de Joaquim Pedro Monteiro, 29-A, Vila
Franca de Xira, em 27 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000241212

TERTEJO � OPERADOR PORTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 578/700901.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao exercício de
2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 2000984223

OBRILUC � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3944/970923; identificação de pessoa colectiva n.º 503970166.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao exercício de
2001.

16 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000290957

MARTINS & SILVA � CONTABILIDADE,
GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1892/890322; identificação de pessoa colectiva n.º 502129816.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas do ano de 2000.

2 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2001231970

CARVALHO & GUSTAVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2441/920225; identificação de pessoa colectiva n.º 502715880.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas, relativas ao exercício de 2001.

3 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000352006

LUFRALEO, EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS
E INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4420/990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504521926.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2000354548

RAFAEL ALVES CARDIGOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1861/890216; identificação de pessoa colectiva n.º 500985189.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2000921752

PAPELARIA TABACARIA � O CANTINHO DO ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 572/700511; identificação de pessoa colectiva n.º 500374392.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2000923100

BE ABLE � APOIO PEDAGÓGICO E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5188/010418; identificação de pessoa colectiva n.º 505457750.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2000922406

AUTOCAMPISMO � ALUGUER DE VEÍCULOS ESPECIAIS
PARA TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3917/970827; identificação de pessoa colectiva n.º 503972630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2000921388

HIPERCAMPISMO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
PARA CAMPISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2593/921026; identificação de pessoa colectiva n.º 502882395.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2000921396

ARBUSET � PRODUTOS FARMACÊUTICOS
E SANITÁRIOS DE USO ANIMAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5905/021023; identificação de pessoa colectiva n.º 505781484.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2000921361

PAULINOS � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2689/930210; identificação de pessoa colectiva n.º 502961414.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

13 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000200100

CERTCER � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4637/991020; identificação de pessoa colectiva n.º 504350900.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000921272

SECTORVAL � EQUIPAMENTOS TÉCNICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4243/980702; identificação de pessoa colectiva n.º 504237802;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/020124.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 111 � 14 de Maio de 2003 10 168-(39)

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital de 500 000$ para 1 002 410$, tendo, em conse-
quência, alterado o seu artigo 3.º do contrato de sociedade, o qual passa
a ter a seguinte nova redacção:

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.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312349

EDUARDO NUNES RODRIGUES & ANTÓNIO DE SOUSA
TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1561/860805; identificação de pessoa colectiva n.º 501701770;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/011123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital com a quantia de 1 000 000$ para 1 002 410$,
tendo, em consequência, alterado o artigo 3.º do contrato da socieda-
de, o qual passa 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 iguais, de 2500 euros,
uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000199929

TRANSPORTES SOUSA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 509/680726; identificação de pessoa colectiva n.º 500518483.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

9 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 1000200098

CASA DO TUCANO � EDUCAÇÃO E TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4733/000202; identificação de pessoa colectiva n.º 504826360.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200158

LABODIAG-OLGA PEREIRA � LABORATÓRIO
DE ANÁLISES CLÍNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 843/780620; identificação de pessoa colectiva n.º 500772975.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

7 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000200153

SOCOBRE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1008/810113; identificação de pessoa colectiva n.º 500780277.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

6 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000200151

IMOVIA IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2225/910115; identificação de pessoa colectiva n.º 502481471.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

6 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000200148

SCV � SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5836/020812; identificação de pessoa colectiva n.º 504929801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

13 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000200145

MARIA FUMAÇA � PAPELARIA E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3946/970924; identificação de pessoa colectiva n.º 503970107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

13 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000200142

NAVECINCO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4497/990514; identificação de pessoa colectiva n.º 503875163.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000200141

VIRAGE 75 � MODA EM MOVIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5195/010426; identificação de pessoa colectiva n.º 505373807.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200427

CONSTROILONGA � CONSTRUÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2810/930901; identificação de pessoa colectiva n.º 503088765.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200426

TOPOCOTA � GABINETE TÉCNICO DE TOPOGRAFIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3273/950209; identificação de pessoa colectiva n.º 503440531.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200425

TEIXEIRA ABEL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5270/010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505125153.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200423

VICTOR & VICTOR � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5322/010706; identificação de pessoa colectiva n.º 505521776.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200422

BAZAR CASABLANCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4668/991125; identificação de pessoa colectiva n.º 504428101.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200421

NINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3952/971006; identificação de pessoa colectiva n.º 500202184.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200420

CASA DE SEMENTES PINHEIRO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1477/851029; identificação de pessoa colectiva n.º 501599541.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200419

FABRIBANCAS � BANCAS E EXPOSITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1772-A/880413; identificação de pessoa colectiva n.º 501970517.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200418

PACKEMBAL � SOCIEDADE DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4608/990916; identificação de pessoa colectiva n.º 502601817.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200417

FORTALUMÍNIOS � COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS
E OUTROS METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1072/810904; identificação de pessoa colectiva n.º 501206043.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000200441

PIRES & DUARTE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2596/920924; identificação de pessoa colectiva n.º 502843900.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 1000200440

PATRIMONIUM � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3857/970602; identificação de pessoa colectiva n.º 503984302.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200439

TÁXIS ALBERTO & NOBRE

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5088/010208; identificação de pessoa colectiva n.º 505335123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000200139

QUINTA VISÃO � ÓPTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5446/011003; identificação de pessoa colectiva n.º 501206043.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000200138

CERTAL & MARCELINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2147/900820; identificação de pessoa colectiva n.º 502407514.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000200135

CÓPIAS E C.A � FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÃO
E ESTAMPAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3750/970120; identificação de pessoa colectiva n.º 503820881.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000200134

XIRAPLAS � EMPREENDIMENTOS EM FIBRAS DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2956/931126; identificação de pessoa colectiva n.º 503113999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000200132

PASTELARIA REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1399/841217; identificação de pessoa colectiva n.º 501480790.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000200131

VARANDAS DO FORTE � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5095/010214; identificação de pessoa colectiva n.º 505210487.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000200129

HABIREIS � INVESTIMENTOS E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4645/991102; identificação de pessoa colectiva n.º 504606450.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000200127

MARIVERA � INFANTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1682/870603; identificação de pessoa colectiva n.º 501835954.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

28 de Dezembro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 1000200125

MÁRIO & NUNO � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIOS,
VIDROS E ESPELHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2688/930225; identificação de pessoa colectiva n.º 502954698.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas, relativas ao exercício de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 1000200537

CERTIFICA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4174/980511; identificação de pessoa colectiva n.º 504210807.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

13 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000200535

O MUNDO DA EQUITAÇÃO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ARTIGOS DE EQUITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4266/980818; identificação de pessoa colectiva n.º 504224387.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000200124

SAVANER, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4946/000929; identificação de pessoa colectiva n.º 504514962.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000200122

PORTALEGRE
ARRONCHES

GALÃO & SEMEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arronches. Matrícula n.º 20/
940607; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20030225.
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Certifico que, por escritura de 24 de Fevereiro de 2003, livro n.º 20-D,
fls. 120, do Cartório Notarial de Arronches, foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento de liquidação, sendo em 25 de Feverei-
ro de 2003 a aprovação das contas.

25 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Carmo.
2001524145

AVIS

VALNOR � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO NORTE ALENTEJANO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 127; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505255090; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, averbamento
n.º 4 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 1, 2, 3, 4 e 5/030224.

Certifico que, pela acta n.º 2, de 4 de Março de 2002, da assembleia
geral, foi deliberada a ratificação da cooptação de José João dos An-
jos Pinto Rodrigues e de Dimas Ferreira Pestana.

Mais certifico que cessou funções de presidente do conselho de
administração João Manuel Lopes Fidalgo, por renúncia. Data: 28 de
Outubro de 2002. Também cessou funções de vogal do conselho de
administração Dimas Ferreira Pestana, por renúncia. Data: 25 de
Novembro de 2002.

Certifico finalmente, que pela acta n.º 4, de 2 de Dezembro de 2002,
foram nomeados membros do conselho de administra-
ção: presidente: Domingos Calado Saraiva, casado, residente na Urba-
nização Nova Alcaide, 71, Venda de Alcaide, Palmela; vogal: Rui
Manuel Francisco de Melo Mesquita, casado, residente na Avenida do
Marechal Craveiro Lopes, 8, 6.º, esquerdo, Lisboa.

Data da deliberação: 2 de Dezembro de 2002.
Prazo: Até final do mandato.

25 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Simão Rebocho Velez. 2001486189

PONTE DE SOR

ESTRADA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 232; identificação de pessoa colectiva n.º 502410582;
averbamento n.º l à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 7/11/20011226.

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

António Maria Ferreira cessou funções de gerente, por renúncia
em 11 de Outubro de 2001 e que foi alterado o contrato e transfor-
mada a sociedade por quotas em anónima com os artigos alterados a
terem a seguinte redacção:

CAPÍTULO I
Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade anónima com a firma Es-
trada & Filhos, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem sede na Zona Industrial, Lote 13, freguesia e
concelho de Ponte de Sor.

2 � A sede social poderá ser transferida, por deliberação do con-
selho de administração, para qualquer outro local dentro da mesma
localidade ou para concelho limítrofe, devendo os accionistas ser
avisados dessa mudança.

3 � A sociedade poderá, mediante deliberação do conselho de ad-
ministração, constituir, transferir ou extinguir estabelecimentos, bem
como sucursais, filiais, delegações ou outras formas locais de repre-
sentação, onde e quando aos negócios sociais mais convenha, tanto
em território nacional como no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
transporte de máquinas e mercadorias.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, representado por 500 ac-
ções do valor nominal de 100 euros, cada uma, totalmente subscrito
e realizado em dinheiro.

2 � As acções serão todas nominativas e representadas por títulos
de 100 acções cada, a todo o tempo substituíveis por agrupamento ou
subdivisão.

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

4 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou provisórios,
serão autenticados com o selo branco da sociedade e assinados por um
administrador, podendo as assinaturas ser de chancela por ele autorizada,
ou por mandatário da sociedade com poderes especiais para esse acto.

5 � As despesas de concentração, divisão ou substituição de ac-
ções são de conta dos accionistas requerentes.

6 � Por deliberação do conselho de administração, poderá o capi-
tal ser elevado, por uma ou mais vezes, em dinheiro, ou por qualquer
outra forma que a lei venha a consentir.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Os accionistas gozam do direito de preferência na transmis-
são de acções.

2 � Para efeitos do exercício do direito de preferência, a trans-
missão de acções deverá ser previamente comunicada à sociedade, em
carta registada, com a indicação do número de acções a transmitir, do
nome do adquirente, do preço da transacção e das condições ajustadas
para o seu pagamento.

3 � No prazo de sete dias, o conselho de administração avisará,
por carta registada, todos os accionistas da transmissão projectada,
devendo os interessados no exercício desse direito, comunicá-lo à
sociedade, também por carta registada, no prazo de 30 dias, e deposi-
tar, no prazo de 60 dias, à ordem dele, a importância correspondente.

4 � Existindo vários accionistas interessados no exercício do di-
reito de preferência, serão as acções objecto da transmissão, rateadas
na proporção das acções que cada um possuir.

5 � Não preferindo qualquer dos accionistas nos termos do núme-
ro anterior, poderá a transmissão operar-se livremente, passando a
sociedade, para o efeito, declaração de não ter sido usado o direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações de todo o tipo previsto pela
lei, em conformidade com o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar acções nos casos e moldes estabele-
cidos por lei.

CAPÍTULO III
ARTIGO 9.º

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

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

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

2 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
podem assistir às reuniões da assembleia geral.
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ARTIGO 11.º

1 � Os accionistas com direito a voto, poderão fazer-se representar
por outro accionista ou pelas pessoas a quem a lei atribui esse direito.

2 � As pessoas colectivas e as incapazes serão representadas pela
pessoa a quem legalmente couber a respectiva representação.

3 � Os accionistas que não possuírem o número de acções neces-
sário para terem direito de voto, poderão agrupar-se por forma a
perfazê-lo, devendo designar por acordo um só de entre eles para os
representar na assembleia geral.

4 � Todas as representações previstas nos números anteriores
serão comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por carta,
com a assinatura reconhecida, e entregue na sede social até oito dias
antes da data designada para a assembleia.

ARTIGO 12.º

1 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam,
sem qualquer limite.

2 � As acções em mora não têm direito de voto.
3 � As votações serão feitas pelo modo designado pelo presidente

da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos de três em três anos, podendo ser reeleitos por
uma ou mais vezes.

2 � Compete ao presidente a convocação da assembleia e dirigir
os trabalhos durante as reuniões.

3 � Ao secretário incumbe, além de coadjuvar o presidente, tratar
de toda a escrituração e expediente relativos à assembleia.

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral funcionará ordinariamente uma vez por
ano, nos primeiros três meses de cada ano e extraordinariamente nos
casos previstos na lei e neste contrato social.

2 � A assembleia geral reunirá sempre que o conselho de adminis-
tração ou o conselho fiscal o julguem necessário ou quando tal seja
requerido por accionistas possuidores de acções averbadas em seu nome
com a antecedência mínima de 30 dias, e que representem, pelo me-
nos, 5% do capital.

3 � Os accionistas que estejam em condições de requerer a convo-
cação de uma assembleia geral devem fazê-lo em carta com a assina-
tura reconhecida pelo notário em que indiquem com precisão os as-
suntos a incluir na ordem do dia e se justifique a necessidade de reunir
a assembleia.

4 � A assembleia geral convocada a requerimento de accionistas
não se realizará se não estiverem presentes requerentes que sejam
titulares de acções que totalizem, no mínimo, o capital exigido para
a convocação da assembleia.

5 � Os accionistas, que requeiram a inclusão de determinados as-
suntos na ordem do dia, deverão ser possuidores do capital necessário
para a convocação da assembleia geral e deverão indicar clara e pre-
cisamente esses assuntos na carta em que requeiram tal inclusão, a
qual deve ter as suas assinaturas notarialmente reconhecidas.

ARTIGO 15.º

1 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas mediante
anúncios publicados nos locais e com a antecedência mínima impos-
tas por lei, podendo as publicações ser substituídas por cartas registadas
nos termos legais.

2 � Independentemente de qualquer convocatória, a assembleia
geral poderá reunir e deliberar nos termos do artigo 54.º do Código
das Sociedades.

3 � Na convocatória de uma assembleia geral pode logo ser fixada
uma segunda data de reunião para o caso de a assembleia não poder
reunir-se na primeira data marcada, por falta de representação do
capital exigido, devendo mediar entre as duas datas mais de 15 dias.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral considera-se normalmente constituída e
poderá funcionar em primeira convocação desde que estejam presen-
tes ou representados accionistas que possuam, pelo menos, 50% do
capital social com exclusão das acções próprias, com ressalva, po-
rém, dos casos excepcionais estabelecidos por lei imperativa.

2 � Será necessário porém uma maioria de votos accionistas re-
presentando, pelo menos, 50% do capital social para aprovação das
seguintes propostas:

a) Aumento de capital social e correspondente emissão de acções,
alteração do valor nominal de acções e amortização de acções com
ou sem redução do capital;

b) Emissão de obrigações ou quaisquer outros títulos;
c) Fusão ou cisão da sociedade, transformação ou associação de

qualquer natureza com outras sociedades ou empresas;
d) Emissão ou oferta de acções ou obrigações ao público;
e) Distribuição anual de dividendos e constituição de reservas;
f) Alteração dos estatutos.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 17.º

1 � A administração da sociedade cabe a um administrador único,
eleito de três em três anos pela assembleia geral.

2 � Pode ser eleito administrador pessoa que não seja accionista
da sociedade.

ARTIGO 18.º

Compete ao administrador único, além das atribuições derivadas da
lei e do presente contrato social:

1 � Gerir negócios sociais com base em planos anuais e plurianuais
e efectuar todas as operações relativas ao objecto social;

2 � Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, activa e pas-
sivamente;

3 � Adquirir, vender ou por qualquer forma alienar ou obrigar bens,
móveis ou direitos;

4 � Adquirir os bens imóveis ou tomar de arrendamento quaisquer
prédios necessários à sua própria instalação;

5 � Propor ou seguir quaisquer acções confessá-las ou delas desis-
tir, transigir ou comprometer-se em árbitros;

6 � Nomear ou demitir os directores, consultores técnicos ou quais-
quer outros empregados, bem como constituir mandatários para de-
terminados actos;

7 � Executar ou fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e
as deliberações da assembleia geral.

ARTIGO 19.º

A sociedade obriga-se:
1 � Pela assinatura do administrador único;
2 � Pela assinatura de um ou mais mandatários dentro dos pode-

res que lhe hajam sido conferidos.
§ único. A sociedade poderá constituir mandatários.

SECÇÃO III

Conselho fiscal e revisor oficial de contas

ARTIGO 20.º

A fiscalização da administração social é confiada ao conselho fis-
cal composto por um revisor oficial de contas nomeado pela
assembleia geral por três anos.

ARTIGO 21.º

O conselho fiscal tem as atribuições determinadas na lei e neste
contrato social.

CAPÍTULO V

Dos exercícios sociais, lucros, reservas e dividendos

ARTIGO 22.º

O ano social é o civil, sendo anualmente feito um balanço com a
data de 31 de Dezembro.

ARTIGO 23.º

Ao lucros líquidos apurados pelo balanço, depois de feitas as amor-
tizações normais, terão a seguinte aplicação.

a) 5%, pelo menos, para o fundo de reserva legal, enquanto não
estiver preenchido ou sempre que seja necessário reintegrá-lo;

b) O saldo para dividendos ou para qualquer outra aplicação que
seja votada pela assembleia geral, a qual poderá deliberar não distri-
buir qualquer dividendo.

CAPÍTULO VI

Da dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

A sociedade só se dissolverá nos casos e nos termos da lei.
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ARTIGO 25.º

A liquidação, consequência da dissolução social, será realizada por
uma comissão de três membros, eleitos em assembleia geral, nos ter-
mos da lei.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 26.º

Poderão ser eleitos para os cargos sociais outras sociedades.

ARTIGO 27.º

Fica expressamente permitida a reeleição para os diversos cargos
sociais.

ARTIGO 28.º

Os corpos sociais da sociedade permanecem em exercício até à
tomada de posse dos que foram designados para os substituir.

ARTIGO 29.º

São desde já eleitos os corpos gerentes sociais, a seguir indicados e
para o triénio 2001-2003, os seguintes elementos sendo o adminis-
trador único dispensado de caução:

Da assembleia geral: presidente: Luís Fernando Rosado Lopes, ca-
sado, residente na freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de
Lisboa, à Rua do Alferes Barrilaro Ruas, 7, 5.º, direito; secretá-
rio: Orlando da Costa Pádua, casado, residente freguesia de São Julião
da Barra, concelho de Oeiras, à Avenida da República, 83, rés-do-
-chão, esquerdo.

Do conselho de administração: administrador único: Luís Manuel
Oliveira, solteiro, maior, residente na freguesia e concelho do Cartaxo,
à Rua de José Ribeiro da Costa, 209.

Do conselho fiscal: revisor oficial de contas, nos termos do dis-
posto no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 495/85, de 30 de
Dezembro, é designado Inácio Caeiro Chambel Gião, residente em
Calçada da Tapada, 119, 3.º, em Lisboa.

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

Está conforme

13 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000043490

PORTO
MARCO DE CANAVESES

MANUEL VIEIRA DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 935/970502; identificação de pessoa colectiva n.º 503891231;
número e data da apresentação: 1/20020128.

Certifico que pela inscrição n.º 2, foi registado o aumento de capi-
tal, com redenominação do capital em euros, e alteração parcial do
contrato de sociedade, sendo sócios, Manuel Vieira de Sousa, casado
em comunhão de adquiridos com Maria Fernanda Moreira Leitão e
Maria Fernanda Moreira Leitão, casada em comunhão de adquiridos
com Manuel Vieira de Sousa.

Artigo alterado: 4.º
4.º

O capital social, inteiramente realizado e subscrito, é de 6000 euros
e corresponde à soma de duas quotas de igual valor nominal, de
3000 euros, uma de cada um dos sócios.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000200108

AGUIROCHA � ALUGUER DE CAMIÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1483/20010604; identificação de pessoa colectiva
n.º 505536749; número e data da apresentação: 2/20020125.

Certifico que pela inscrição n.º 2, foi registado o aumento de capi-
tal e alteração parcial do contrato de sociedade com nomeação de
gerente, sendo sócio Joaquim da Rocha Aguiar, solteiro, maior.

Artigos alterados: 3.º e § 1.º do artigo 4.º:

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito, é de 50 000 euros
e corresponde à quota única, do valor nominal de 50 000 euros do sócio
Joaquim.

4.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, activa ou pas-
sivamente, será exercida pela gerência.

§ 1.º Continua gerente o sócio Joaquim Rocha Aguiar e é nomeada
também gerente Vera Mónica Pinto Moreira, solteira, maior, resi-
dente no lugar de Parapala, freguesia de Constance, deste concelho.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000200106

MARCOLUX � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 861/960612; identificação de pessoa colectiva n.º 503659703;
número e data da apresentação: 9/20020124.

Certifico que:
Pela inscrição n.º 5, foi registado o aumento de capital com

redenominação do capital em euros e alteração parcial do contrato
de sociedade, sendo sócios Maria do Carmo Moreira Mendes Barbosa,
casada em comunhão geral com José Manuel Pinto Barbosa; e José
Manuel Pinto Barbosa, casado em comunhão geral, com Maria do
Carmo Moreira Mendes Barbosa.

Artigos alterados; 4.º e 7.º

4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito, é de
15 000 euros (3 007 230$) e corresponde à soma de duas quotas, uma
de valor nominal de 9000 euros, pertencente à sócia Maria do Carmo
e outra de valor de 6000 euros, pertencente ao sócio José Manuel.

7.º

1 � A administração e a representação da sociedade será exercida
por um ou mais gerentes designados em assembleia geral.

2 � Continua gerente a sócia Maria do Carmo e é nomeado ge-
rente o sócio José Manuel.

3 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

4 � A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir pro-
curadores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos ter-
mos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000200103

PENAFIEL

JOSÉ ALFREDO PINTO � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2369/
20030204; identificação de pessoa colectiva n.º 506426920 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030204.

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

ARTIGO 1.º

A Sociedade adopta a firma José Alfredo Pinto � Transportes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Rande, freguesia de
Milhundos, concelho de Penafiel.
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§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agen-
cias onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários de mercadorias
por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por uma só quota
do sócio único, José Alfredo Peneira Pinto, encontrando-se totalmente
realizado.

Único. Para o efeito do disposto n.º 4, do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais o sócio único declara sob sua inteira res-
ponsabilidade que o capital de 50 000 euros já foi depositado numa
conta aberta no Banco Totta & Açores, balcão de Júlio Dinis � Porto.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou por geren-
tes por si designados em acta, nos termos do n.º 2, do artigo 270.º-E do
Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único José Alfredo
Pereira Pinto, que não sendo sócio de mais nenhuma sociedade
unipessoal, obedece ao requisito imposto pelo n.º 1, do artigo 270-C
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obri-
ga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socieda-
des Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, para a prossecução do objecto desta.

Conferida, está conforme.

7 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2001562322

PORTO � 1.A SECÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7/790607; identificação de pessoa colectiva n.º 501131671;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/20030326; pasta
n.º 17 412.

Certifico que na entidade em epígrafe, por escritura de 3 de Feve-
reiro de 2003, no 4.º Cartório Notarial do Porto foram alterados os
estatutos cuja redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 26.º

1 � [...]
2 � [...]
3 � [...]
4 � A assembleia geral reúne-se extraordinariamente por iniciati-

va do presidente da mesa ou a requerimento da direcção.
5 � [...]

ARTIGO 31.º

Representatividade

l � Mantém.
2 � h) Clubes que participam no Campeonato Nacional de Futsal

da 1.ª Divisão � 4 votos;
i) Clubes que participam no Campeonato Distrital de Amadores �

Honra e Campeonato Nacional de Futsal da 2.ª Divisão � 3 votos;
j) Clubes que participam no Campeonato Distrital de Amadores A,

no Campeonato Nacional de Futsal da 3.ª Divisão, nos Campeonatos
Distritais de Seniores de Futsal masculino e feminino � 2 votos:

3 � Mantém-se.
4 � Mantém-se.

ARTIGO 33.º

l � [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
2 � d) Vice-presidente para a área do Futsal;
3 � [...]
4 � [...]

ARTIGO 34.º

Todas as alíneas se mantêm excepto a:
aa) Fixar em cada época desportiva as taxas de organização dos

campeonatos distritais, amadores, futebol de sete e de futsal.

ARTIGO 36.º

1 � Mantém-se.
2 � Mantém-se.
3 � Mantém-se.
4 � Ao vice-presidente para o Futsal compete:
Mantêm-se as alíneas a) e b).

ARTIGO 42.º

1 � [...]
2 � [...]
a) [...]
b) Primeiro e segundo vice-presidentes.
c) [...]

ARTIGO 45.º

1 � [...]
2 � [...]
3 � O presidente do Conselho de Justiça é substituído nas suas faltas

ou impedimentos pelo primeiro vice-presidente, na falta deste pelo
segundo vice-presidente e na ausência deste pelo vogal designado pelos
restantes titulares.

ARTIGO 46.º

1 � O Conselho de Disciplina é composto por sete membros, a
maioria com licenciatura em Direito.

2 � a) Igual;
b) Primeiro e segundo vice-presidentes;
c) Quatro vogais;

ARTIGO 48.º

1 � Mantêm com a redacção actual;
Os n.os 2 e 3, são eliminados e o n.º 4, para ao n.º 2, com a seguin-

te redacção:
2 � O presidente do Conselho de Disciplina é substituído nas suas

faltas ou impedimentos pelo primeiro vice-presidente, na falta deste,
pelo segundo vice-presidente e na ausência deste pelo vogal designa-
do pelos restantes titulares.

ARTIGO 49.º

1 � [...]
2 � [...]
a) [...]
b) Primeiro e segundo vice-presidentes;
c) [...]

ARTIGO 51.º

1 � [...]
2 � O presidente do conselho fiscal é substituído nas suas faltas e

impedimentos pelo primeiro vice-presidente, no falta deste pelo se-
gundo vice-presidente e na ausência deste pelo vogal designado pelos
restantes titulares.

ARTIGO 52.º

1 � [...]
2 � [...]
a) [...]
b) Primeiro e segundo vice-presidentes;
c) [...]

ARTIGO 54.º

Funcionamento

Eliminados os n.os de l a 11.
1 � (novo) O Conselho Técnico reúne mensalmente, extraordi-

nariamente por convocação do presidente ou a requerimento da maio-
ria dos seus titulares.
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2 � (novo) O presidente do Conselho Técnico é substituído nas
suas faltas e impedimentos pelo primeiro vice-presidente, na falta deste
pelo segundo vice-presidente na ausência deste pelo vogal designado
pelos restantes titulares.

ARTIGO 55.º

1 � O Conselho de Arbitragem é composto por sete membros,
devendo quatro deles possuir qualificações específicas do sector da
arbitragem;

2 � a) Igual;
b) Primeiro e segundo vice-presidentes;
c) Quatro vogais;

ARTIGO 57.º

Eliminados n.os 1 a 11.
1 � (novo) O Conselho de Arbitragem reúne por convocação do

presidente ou a requerimento da maioria dos seus titulares.
2 � (novo) O Presidente do Conselho de Arbitragem é substituído

nas suas faltas e impedimentos pelo primeiro vice-presidente, na fal-
ta deste pelo segundo vice-presidente, e na ausência deste pelo vogal
designado pelos restantes titulares.

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

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 3000099743

PORTO � 2.A SECÇÃO

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA
DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS

DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, CRL

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42/830608; identificação de pessoa colectiva n.º 500638837;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 11; números e data das apresentações: 1 e 2/021030; pasta
n.º 5817.

Certifico que foram designados os membros da direcção e do con-
selho fiscal para o biénio 2002/2003, e que cessaram funções os vo-
gais da direcção e o suplente do conselho fiscal.

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000828507

URBINVICTA � ARQUITECTURA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 647/990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504589920;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/021030; pasta
n.º 20 677.

Certifico que por escritura o contrato foi alterado, tendo alterado
o artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em duas quotas iguais, no valor nominal
de 25 000 euros, cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios,
João Paulo dos Santos Oliveira e João da Silva Oliveira.

Mais certifico que o gerente João da Silva Oliveira cessou funções,
por renúncia, em 19 de Agosto de 2002, e a que a sede foi alterada
para a Rua do Farol, 122, Foz do Douro, Porto.

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

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000828523

SOCORME � COMERCIALIZAÇÃO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5044/930324; identificação de pessoa colectiva n.º 502968109; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 9/021021; pasta n.º 11 151.

Certifico que foram designados os membros dos órgãos sociais para
o triénio 2002/2004.

Inscrição n.º 13 com a apresentação 9/021021 � Designação dos
membros dos órgãos sociais para o triénio 2002/2004.

Data da deliberação: 22 de Maio de 2002.
Administrador único: Rosa Eugénia Monteiro Batalha Clemente,

casada.
Fiscal único: efectivo: Henrique Duarte & Gonçalves, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, representado por João Duarte Santos
Coelho, casado � revisor oficial de contas; suplente: José Henriques
Poças de Almeida, casado � revisor oficial de contas.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000828086

SOARES DE ALMEIDA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8122/850522; identificação de pessoa colectiva n.º 500252092;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 1930/021030; pasta
n.º 12 198.

Certifico que por escritura o contrato foi alterado, tendo alterado
o artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
500 000 euros e está dividido em três quotas: uma, do valor nominal
de 125 000 euros, pertencente ao sócio Jorge Warren Varanda; uma,
do valor nominal de 212 500 euros, pertencente ao sócio Noel Warren
Varanda, e uma, do valor nominal de 162 500 euros, pertencente à
sócia Satra Warren Varanda Gagean.

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

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000828531

IRMÃOS MATIAS MALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 432/000224; identificação de pessoa colectiva n.º 504813544;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 18/021030; pasta
n.º 22 743.

Certifico que por escritura o contrato foi alterado, tendo alterado
os artigos 3.º, n.os 1 e 2, do 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma, do valor
nominal de 8000 euros, pertencente ao sócio Virgílio Augusto Coe-
lho, e outra, do valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio
Bruno Luís de Carvalho Coelho.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica afecta a um gerente.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Virgílio Augusto
Coelho.

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

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000828515
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MOREIRA DE SOUSA & MOREIRA
COMÉRCIO DE MOLDURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 190/980702; identificação de pessoa colectiva n.º 504444700;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 35 e 36/021108; pasta n.º 18 633.

Certifico que Amadeu Moreira de Sousa cessou funções de gerente,
em 15 de Abril de 2002, por renúncia; e mais certifico que foi desig-
nado gerente Óscar Alexandre Moreira Moreira, solteiro. Data da
deliberação: 15 de Abril de 2002.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000829821

ROCHAS, SILVA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 241/650504; identificação de pessoa colectiva n.º 501083375; ins-
crição n.º 31; número e data da apresentação: 10/021108; pasta n.º 20 176.

Certifico que, por escritura o contrato foi alterado, tendo alterado
os artigos 3.º, 5.º, 6.º, 7.º e 11.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
47 500 euros, dividido em seis quotas, sendo três, do valor nominal
de 10 000 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Ma-
nuel Teixeira Monteiro, António Teixeira Monteiro e Fernando José
Monteiro; uma, do valor nominal de 7500 euros, pertencente ao só-
cio Manuel Joaquim Ribeiro Alves Pereira, e duas, do valor nominal
de 5000 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Paulo
Agostinho Dias Leite e Eduardo Alves de Magalhães Coutinho.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, no todo ou em parte, é livre,
não carece do consentimento da sociedade nem há lugar ao direito de
preferência.

2 � A cessão, total ou parcial, a favor de terceiros, fica sujeita ao
prévio consentimento por escrito da sociedade, reservando a socieda-
de e os restantes sócios o direito de preferência, primeiro aquela e
depois estes.

3 � Para efeitos de cessão da quota nos termos do número ante-
rior o valor será o que constar do último balanço assinado e aprova-
do, se noutro não acordarem os sócios, na cessão ente sócios o valor
é o nominal se noutro não acordarem os interessados.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência fica a cargo dos sócios Fernando José Monteiro,
Manuel Teixeira Monteiro e António Teixeira Monteiro, desde já
designados gerentes, e será ou não remunerada, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura conjunta de dois
gerentes.

3 � Os gerentes não poderão assinar, em nome da sociedade, ac-
tos e documentos a esta estranhos, designadamente letras de favor,
fianças, subfianças e semelhantes.

4 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, trocar ou vender viaturas automóveis da e para a

sociedade;
b) Adquirir por trespasse, ou qualquer outro negócio gratuito ou

oneroso, quaisquer bens, estabelecimentos comerciais ou industriais para
a sociedade;

c) Alinear, hipotecar ou de qualquer forma onerar quaisquer imó-
veis da sociedade;

d) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar contratos de arrendamento ou dar de arrendamento e
subarrendamento imóveis da sociedade; e

e) Confessar, desistir ou transigir em juízo.
4 � É constituído o direito especial à gerência a favor dos sócios

Fernando José Monteiro, António Teixeira Monteiro e Manuel
Teixeira Monteiro, os quais manterão tal qualidade enquanto forem
sócios da sociedade.

ARTIGO 7.º

l � Aos sócios e gerentes fica desde já proibido o exercício de
qualquer actividade em concorrência, directa ou indirecta, com a so-

ciedade no concelho da sede, em nome individual ou colectivo, pes-
soalmente ou por interposta pessoa, com a excepção da concessão
para terceiros de quaisquer direitos comerciais que possuam sobre de-
terminados produtos ou serviços em regime de exclusividade,
designadamente o de utilização e distribuição de bens com marca que
se mostre registada a seu favor, e ainda de funções que já desempe-
nhavam em data anterior à da aquisição da sua qualidade de sócios ou
de gerentes.

2 � A violação da proibição de concorrência nos termos antece-
dentes, implica a amortização da quota do sócio em causa, cujo valor
de amortização é o correspondente ao seu valor nominal.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

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

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000829805

HYDROLSPIN � SOFTWARE E HARDWARE EM FÍSICA
MOLECULAR DA ÁGUA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 083/020712; identificação de pessoa colectiva
n.º 506172104; averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1; números das apresentações: 33 e 34; pasta n.º 24 826.

Certifico que Maria Joana Grilo Taveira e Amílcar João Meireles
Carvalho Lopes Martins cessaram funções do conselho de adminis-
tração, por renúncia, em 30 de Novembro de 2002.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000829813

HIDURBE � GESTÃO DE RESÍDUOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 502/751022; identificação de pessoa colectiva
n.º 500361193; inscrição n.º 30; número e data da apresentação: 7/
021030; pasta n.º 5312.

Certifico que por escritura o contrato foi alterado, tendo alterado
o artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � Desenvolvimento, gestão, construção e exploração de siste-
mas e infra-estruturas de limpeza, recolha, transferência, tratamento
e destino final de resíduos sólidos urbanos, industriais e outros, e bem
assim o transportes de resíduos sólidos urbanos, industriais e hospita-
lares, limpeza e tratamento de jardins bem como a realização de to-
das as actividades afins, designadamente, elaboração de estudos e pro-
jectos de engenharia, estudos económicos e financeiros, administração
e fiscalização de obras, prestação de serviços de assistência técnica e
o exercício de todas as actividades correlativas ou acessórias quando
se mostre necessário ou conveniente ao interesse da sociedade, po-
dendo ainda, formar consórcios e participar no capital de outras so-
ciedades nacionais ou estrangeiras, bem como importar, representar e
comercializar todo o tipo de bens, tecnologias, serviços ou equipa-
mentos destinados aos mesmos fins.

2 � A sociedade pode participar no capital de outras sociedades
como forma indirecta do exercício de actividades comerciais ou in-
dustriais relacionadas ou não com o seu objecto social, desde que au-
torizadas pela assembleia geral de sócios.

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

Está conforme.

13 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000828655
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YONG-SHENG, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula n.º 57 676/
021030; identificação de pessoa colectiva n.º 506318737 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 31/021030; pasta n.º 26 575.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, com os se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma YONG-SHENG, Importação e
Exportação, L.da, e tem a sua sede no Porto, na Rua de Costa Cabral,
215-B, freguesia de Paranhos.

2 � A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de comércio a retalho,
importação e exportação, designadamente têxteis, calçado, bijutaria
e restauração.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que lhes
sejam exigidas prestações suplementares até ao montante global de
50 000 euros.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, para a qual, em primeiro lugar, e para os sócios não cedentes,
em segundo, fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

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

2 � Fica, desde já, designado gerente o sócio Jinquan Guo.
3 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos

e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do sócio;
c) No caso do sócio não comparecer ou não se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de dois anos consecutivos.

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

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000828485

RUI VIEIRA � JOALHEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 601/990115; identificação de pessoa colectiva
n.º 504603477; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 2/021118; pasta n.º 20 629.

Certifico que a sede da sociedade foi alterada para a Rua do Dr.
Aves da Veiga, 73 e 75, Santo Ildefonso, Porto.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000829910

TÁXIS RIBEIRO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 705/021118; identificação de pessoa colectiva

n.º 505520702 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 6/021118; pasta n.º 26 607.

Certifico que, entre António Júlio Ribeiro Costa e Luísa da Silva
Barros Costa, foi constituída a sociedade em epígrafe, com os seguin-
tes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Ribeiro & Costa, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Alberto Carlos Correia Silva, 76, rés-do-chão, di-
reito, freguesia de Paranhos, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local, do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, assim como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação social, em ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste na actividade de transportes em táxi.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e dele pertence duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, a cada um dos sócios, António Júlio Ribeiro Costa e Luísa
da Silva Barros Costa.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelo sócio António
Júlio Ribeiro Costa, desde já nomeado gerente, com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, que envolvam responsabilidade ou obriga-
ção, é necessária a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os sócios não cedentes
em segundo, do direito de preferência na respectiva aquisição.

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

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000829899

TÁXI ESTRELA DAS FONTAINHAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula n.º 57 704/
021118; identificação de pessoa colectiva n.º 506336263 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/021118; pasta n.º 26 606.

Certifico que Manuel Coelho Soares constituiu a sociedade em
epígrafe, com os seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxi Estrela das Fontainhas,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano,
185, freguesia da Sé, concelho do Porto.

§ único. Por decisão da gerência, a sede social poderá ser transferida
para qualquer outro local, do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais e agências ou
quaisquer outras formas de representação.

2.º

O objecto social consiste na actividade de transportes em táxi.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único, Manuel Coelho Soares.

4.º

A sociedade é administrada e representada pelo sócio único, Manuel
Coelho Soares, remunerado ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, desde já nomeado gerente.
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§ único. Para obrigar e representar a sociedade, em todos os actos
e contratos que envolvam responsabilidade ou obrigação, é suficiente
a assinatura de um gerente.

5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade,
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

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

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000829880

SHOPPING DIRECT, COMÉRCIO ELECTRÓNICO, S. A

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1265/890428; identificação de pessoa colectiva n.º 502150238;
averbamento n.º 3 e averbamento n.º 4 à inscrição n.º 31 e inscri-
ção n.º 33; números e data das apresentações: 29 a 31/021108; pasta
n.º 1628.

Certifico que cessou funções de presidente do conselho de adminis-
tração, por renúncia, em 31 de Outubro de 2002.

Mais certifico que foram designados membros do conselho de ad-
ministração até final do mandato em curso: presidente: Carlos António
Alves Duarte, divorciado; vogais: António Baptista da Cunha Vaz,
casado, e José António Mascarenhas Pedroso, casado. Data da
deliberação: 31 de Outubro de 2002.

Actualização da denominação da firma: Bernardes, Sismeiro &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, para Bernardes,
Sismeiro & Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, L.da

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000829864

VAQUERO & LOMBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 268/800523; identificação de pessoa colectiva
n.º 500972338; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição
n.º 18; números e data das apresentações: 16 a 23/021120; pasta
n.º 8142.

Certifico que por escritura o contrato foi alterado, tendo alterado
os artigos 3.º e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
62 349,73 euros, dividido em três quotas: duas com o valor nominal
de 28 057,38 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios
Dirceu Fonseca Bateira e José Roberto Bateira da Silva; uma com o
valor nominal de 6234,97 euros, pertencente ao sócio Jorge Ricardo
Pinto Vieira.

§ único. A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital, desde que assim o deliberem por unanimidade em
assembleia geral onde esteja representada a totalidade do capital social,
até ao montante de 500 000 euros.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, desde já
nomeados gerentes e ainda de quem venha a ser nomeado em
assembleia geral.

§ único. Os actos de mero expediente poderão ser assinados por
qualquer um dos gerentes; no entanto para validamente representar e
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos que envolvam
responsabilidades são necessárias as assinaturas conjuntas de dois ge-
rentes.

Mais certifico que Joaquim Mendes Cardoso e Olinda Matos Car-
doso Magalhães, cessaram funções de gerentes, por renúncia, em 21 de
Agosto de 2002.

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

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000829970

LIPOQUÍMICA � PRODUTOS QUÍMICOS
E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 927/920604; identificação de pessoa colectiva n.º 501088857;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 3/
021118; pasta n.º 9357.

Certifico que o contrato foi alterado, ficando o artigo 4.º com a
seguinte redacção:

4.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 74 820,38 euros, e
está dividido em duas quotas, sendo uma de 55 367,08 euros, perten-
cente à sócia SAR � Sociedade de Participações Financeiras, S. A., e
outra de 19 453,30 euros, pertencente à sócia TRICOLOR � Máqui-
nas e Produtos Químicos, L.da

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

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000829902

PIRÂMIDE � CENTRO DE TRATAMENTO
PSICOBIOLÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 644/950104; identificação de pessoa colectiva n.º 503340065; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 6/021120; pasta n.º 13 326.

Certifico que a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e encerrada,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Abril de 2002.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000829996

INSTITUTO DE PEDAGOGIA E BIOLOGIA NATURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 468/981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504283774;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 14 e inscrição n.º 14; números e data das apresentações: 13, 14 e
15/021120; pasta n.º 20 232.

Certifico que o contrato foi alterado, ficando o artigo 2.º com a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades de saúde humana não
especificada, exercício das actividades especializadas ligadas à medici-
na tradicional, através de especialistas da respectiva área.

Promoção e venda de produtos naturais e ou equipamento para a
saúde não especificada.

Formação profissional nas áreas de naturalogia e afins.

O texto actualizado da sociedade foi depositado na respectiva pasta.

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000709052
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INSTITUTO DE PEDAGOGIA E BIOLOGIA NATURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 468/981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504283774;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 14 e inscrição n.º 14; números e data das apresentações: 13, 14 e
15/021120; pasta n.º 20 232.

Certifico que Jorge Manuel Barbosa da Fonseca, cessou funções de
gerente, por renúncia, em 5 de Julho de 2001 e que foi nomeado para
gerente em 5 de Julho de 2001 Henrique José Branquinho Oliveira
Pinto Pessoa, solteiro, maior.

Mais certifico que o gerente Henrique José Branquinho Oliveira
Pinto Pessoa, cessou funções de gerente por renúncia, em 27 de De-
zembro de 2001.

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000709214

XY OPÇÕES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 733/021203; identificação de pessoa colectiva n.º P506269515;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/021203; pasta
n.º 26 640.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, com os se-
guintes artigos:

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma XY OPÇÕES � Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede na Rua Central de Francos, 753,
no Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social é o exercício da indústria de edificação, manu-
tenção e reparação no domínio da construção civil e da empreitada
e fornecimento de obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social todo em dinheiro é de 5000 euros, e corresponde
à soma de duas quotas, sendo uma delas no valor de 3750 euros que
pertence ao sócio Vítor Manuel Rodrigues Rebelo Gama e outra de
1250 euros pertencente ao sócio Carlos Nuno de Souza Soares da
Gama.

ARTIGO 4.º

A Sociedade será representada e administrada por uma gerência que
desde já fica atribuída aos dois sócios.

§ único. A Sociedade obrigar-se-á com a assinatura dos dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento prévio
da Sociedade.

§ único. A Sociedade terá direito de preferência na cessão de quo-
tas a estranhos, e não exercendo esta tal direito poderão os sócios
fazê-lo.

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá ainda amortizar qualquer quota: 
a) No caso de cessão da quota não autorizada, fazendo-o pelo va-

lor nominal da quota.
b) Por falência pessoal do titular da quota, ou se esta for dada em

penhor, penhorada, arrolada ou, por qualquer forma apreendida judi-
cialmente.

c) No caso de a quota ser adjudicada ao cônjuge em processo de
separação ou de divórcio.

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

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000768016

NETRIMO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 252/921218; identificação de pessoa colectiva n.º 502901012; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 1/021211; pasta n.º 10 607.

Certifico que o capital foi aumentado de 5 000 000$ para € 50 000,00,
tendo sido alterado o contrato, ficando os artigos 5.º e 6.º com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social inteiramente subscrito e realizado em dinheiro é
de € 50 000.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 10 000 acções de valor
nominal de € 5 cada uma.

2 � Haverá títulos de 1, 10, 100, 1000 acções.
3 � As acções são nominativas ou ao portador, sendo reciproca-

mente convertíveis.
4 � As acções podem, contudo, revestir a forma meramente

escritural, não sendo estas acções e as acções titulares reciprocamen-
te convertíveis.

5 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou provisó-
rios deverão ser autenticados com o selo branco da sociedade e assi-
nados por um administrador.

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000760910

MANUEL DA SILVA BASTO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 120/760824; identificação de pessoa colectiva n.º 500611971; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 14/021211; pasta n.º 23 345.

Certifico que o capital foi aumentado de 500 000$ para € 5000,00,
tendo sido alterado o contrato, ficando o artigo 3.º com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, já integralmente realizado, em
dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas seguintes: duas iguais
do valor nominal de 2125,90 euros, cada, pertencentes em comum e
sem determinação de parte ou direito a Manuel Maria da Silva Basto,
Paulo Alexandre Alves Basto e António Monteiro Basto, uma de
498,80 euros, pertencente a António Monteiro Basto, e uma de
249,40 euros pertencente a Adelino Sousa Lima.

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000760902

NETRIMO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 252/921218; identificação de pessoa colectiva n.º 502901012; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 1/021211; pasta n.º 10 607.

Certifico que foram designados os membros dos órgãos sociais para
o triénio de 2002/2004.

Inscrição n.º 12, apresentação n.º 2/021211 � Designação dos
membros dos órgãos sociais para o triénio de 2002/2004.

Conselho de administração: administrador único � Maria Josefina
Campos Cunha de Magalhães, viúva.

Fiscal único: efectivo: Domingos Silva Neves, casado, revisor ofi-
cial de contas; suplente: Anselmo Gomes de Castro e Sá Couto, casa-
do, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 25 de Setembro de 2002.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000761178
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JOSÉ BARBOSA DE CARVALHO � INFORMÁTICA
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 158/991019; identificação de pessoa colectiva n.º 504517481;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 3 e 4/021206; pasta n.º 22 335.

Certifico que por escritura o contrato foi alterado, tendo alterado
os artigos 1.º, 2.º e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Barbosa de Carvalho � Informática
e Representações, L.da, e tem a sua sede na Rua de Januário Godinho,
53, 1.º, esquerdo, Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em representações e comercialização de bens
e artigos de natureza informática, assim como de grande variedade de
mercadorias, matérias primas e bens de consumo e produtos de gama
variada.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio José Júlio Delga-
do Barbosa de Carvalho, sendo bastante a sua intervenção para
validamente obrigar a sociedade.

Mais certifico que Carlos Alberto Rodrigues de Sousa, cessou fun-
ções de gerente por renúncia, em 14 de Novembro de 2002.

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

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000760830

M. LUÍSA & M. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 018/920805; identificação de pessoa colectiva n.º 502814896;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/021211; pasta
n.º 9994.

Certifico que a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e encerrada,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Maio de 2000.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000760848

MARECHAL IMOBILIÁRIA � COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 293/020725; identificação de pessoa colectiva n.º 506237559;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
021120; pasta n.º 26 083.

Certifico que Maria Luísa C. F. Leite de Castro Anacoreta Correia,
cessou funções de fiscal único, por renúncia, em 30 de Novembro de 2002.

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000829074

VIEIRA & RUFINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 501/790221; identificação de pessoa colectiva

n.º 500834164; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números
e data das apresentações: 8, 9 e 10/021120; pasta n.º 24 735.

Certifico que por escritura o contrato foi alterado, tendo alterado
o artigo 6.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

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

Mais certifico que Artur Augusto Pires de Resende e Aida Maria
Seabra dos Santos Resende Chaves, cessaram funções de gerentes, por
renúncia, em 14 de Outubro de 2002.

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

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000709044

GIRASSOL � MODA INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 743/980119; identificação de pessoa colectiva n.º 504047655;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 36/021127; pasta
n.º 17 996.

Certifico que a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e encerrada,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Outubro de 2002.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000709273

PRÓAPPLE � INFORMÁTICA E SERVIÇOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 801/20000830; identificação de pessoa colectiva
n.º 505024438; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
021127; pasta n.º 23 230.

Certifico que a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e encerrada,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Novembro de 2002.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000709265

RIOS SAMPAIO & BRITO � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 957/001110; identificação de pessoa colectiva n.º 504836307;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, inscrições n.os 6, 7, 8 e 9; nú-
meros e data das apresentações: 12 a 18/021127; pasta n.º 23 467.

Certifico que por escritura o contrato foi alterado, tendo alterado
os artigos 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente liberado, em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo de 1666 euros a
quota pertencente à sócia Pureza Tomázia Garrido de Brito e de 3334 euros
a quota pertencente ao sócio Manuel Francisco Teixeira da Silva.

2 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 100 000 euros.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, podendo não ser remunerada, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Manuel
Francisco Teixeira da Silva, aqui nomeado gerente pelo período de um
ano.

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

Mais certifico que Domingos de Brito Teixeira e Bernardino Ale-
xandre Sampaio Faria, cessaram funções de gerentes, por renúncia,
em 27 de Agosto de 2002.

Domingos de Brito Teixeira, Bernardino Alexandre Sampaio Faria
e Miguel Rios Borba Cardoso, deram autorização para a manutenção
do apelido, em 27 de Agosto de 2002, para que os seus apelidos Brito,
Faria e Rios, continuem a figurar na firma social.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000709257

SOCIEDADE DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3391; identificação de pessoa colectiva n.º 500261024; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 24/011127; pasta
n.º 6645.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, corres-
pondente à soma de três quotas, sendo uma de 4625 euros do sócio
Júlio Moreira Santana, outra de 250 euros pertencente ao sócio Avelino
da Conceição Cruz, e outra de 125 euros do sócio José Moreira Santana.

Está conforme.

20 de Janeiro de 2003. � O Escriturário Superior, José Francisco
Ponte Chora. 2000702376

POMARNOR � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 067/950807; identificação de pessoa colectiva n.º 502968109;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 8 e 9/021127; pasta n.º 14 298.

Certifico que, Orlando Baptista Rito, cessou funções de gerente,
por renúncia, em 25 de Outubro de 2002 e que foi designado gerente
o sócio Manuel de Freitas Cabral.

Data da deliberação: 4 de Novembro de 2002.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000760090

REPRINCO � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 084/900720; identificação de pessoa colectiva n.º 502387335;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 31, 32 e 34/021127; pasta n.º 5391.

Certifico que o capital foi aumentado, tendo sido alterado o con-
trato, ficando os artigos 5.º e 9.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente liberado, em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo de 3750 euros
a quota pertencente à sócia Maria Manuela Guimarães Corte-Real, e
de 1250 euros a quota pertencente ao sócio Pedro Manuel Antunes
Guimarães Corte-Real.

ARTIGO 9.º

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

2 � A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Maria Manuela
Guimarães Corte-Real, já nomeada gerente, e de Pedro Manuel Antunes
Guimarães Corte-Real, aqui designado gerente.

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

4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socieda-

de, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos
comerciais.

Mais certifico que Manuel Maria Norton Dias dos Santos e Maria
Irene Antunes Guimarães Corte-Real, cessaram funções de gerentes,
por renúncia, em 31 de Outubro de 2002.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000760104

JORNALINVESTE � COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 247/940608; identificação de pessoa colectiva n.º 503212806;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 27/021120; pasta
n.º 12 816.

Certifico que o capital foi aumentado, tendo sido alterado o con-
trato, ficando o artigo 5.º, n.os 1 e 2 com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, que se encontra integralmente subscrito e
realizado, é de 1 225 000 euros, dividido em 245 000 acções ordiná-
rias, cada uma com o valor nominal de 5 euros.

2 � O capital poderá ser elevado até 1 246 994,74 euros, por uma
ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração que, nos
termos legais, fixará a forma e as condições de subscrição.

3 � Nos aumentos de capital, incluindo os deliberados nos termos
do número anterior, os accionistas terão direito de preferência na
subscrição de novas acções na proporção das que ao tempo possuírem
ou no rateio das que não tenham sido inicialmente subscritas, salvo
deliberação em sentido contrário tomada em assembleia geral.

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

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000709060

IF � INOVAÇÃO FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 283/880711; identificação de pessoa colectiva n.º 502005190;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 31/021120; pasta
n.º 6441.

Certifico que por escritura o contrato foi alterado, tendo alterado
os artigos 2.º, 3.º, 5.º e 7.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto é a consultadoria e prestação de serviços nas áreas
financeira, económica, contabilística e fiscal, bem como a formação
profissional e agenciamento comercial.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
54 000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 27 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Rui Domin-
gos de Sousa Araújo Correia e Carlos Alberto Martins Pires da Silva.
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ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade é nomeada em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 250 000 euros.

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

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000829961

VIA MARGINAL � INICIATIVAS DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 654/960717; identificação de pessoa colectiva n.º 503709727;
inscrição n.º 12 e inscrição n.º 15; números e data das apresen-
tações: 42 e 45/021127; pasta n.º 16 154.

Certifico que o capital foi aumentado, tendo sido alterado o con-
trato, ficando os artigos 2.º, 3.º e 4.º com a seguinte redacção:

2.º

Constitui objecto da sociedade a gestão, participação e exploração
de empreendimentos hoteleiros, academias, ginásios e escolas de dan-
ça; aluguer de bens para a indústria hoteleira e similar bem como o
comércio alimentar em geral.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
75 000 euros, dividido em três quotas duas com o valor nominal de
30 000 euros cada pertencentes uma a cada um dos sócios Aurélio
Gouveia Monteiro Fernandes Palha e Paulo Nuno Assunção Queirós
e uma com o valor nominal de 15 000 euros pertencente à sócia Carla
Alexandra Almeida Teixeira.

4.º

A sociedade é administrada e representada pelos sócios desde já
designados gerentes e a gerência será remunerada ou não consoante
deliberação da assembleia geral.

§ único. Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos é necessária e suficiente a intervenção con-
junta de dois gerentes, bastando a de apenas um nos actos de mero
expediente.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000709249

PROSTATION SYSTEMS � SISTEMAS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 727/021127; identificação de pessoa colectiva n.º P-
506277950; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
021127; pasta n.º 26 629.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, com os se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Prostation Systems � Sistemas
de Informática, L.da, tem a sua sede na Rua de Júlio Dinis, 103, loja
AA, freguesia de Massarelos, cidade do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de assemblagem de computa-
dores de marca própria. Venda de sistemas informáticos componen-
tes e acessórios.

Implementação de redes de dados. Assistência técnica. Prestação
de serviços relacionados com sistemas informáticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, dividido nas três quotas seguintes: uma de 4500 euros
do sócio Pedro Moreira da Silva de Azevedo Meireles; outra de
4500 euros do sócio Fernando Paulo Andrade de Sousa Martins e outra
de 1000 euros do sócio Hugo de Almeida de Azevedo Meireles.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital na
proporção das quotas dos sócios até ao limite de 20 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social remunerada ou não conforme for deliberado
em assembleia geral fica afecta ao sócio Pedro Moreira da Silva de
Azevedo Meireles desde já nomeado gerente.

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

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000760066

NEOCONFEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 838/920512; identificação de pessoa colectiva n.º 502758430;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 1 e 2/021203; pasta n.º 9449.

Certifico que Carlos Manuel do Vale Nogueira e Mário Manuel
Teixeira dos Santos Pereira, cessaram funções de gerente, por renún-
cia, em 10 de Novembro de 1992.

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000709303

JORGE AUGUSTO ALMEIDA RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula n.º 57 738/
011203; identificação de pessoa colectiva n.º P-506362000; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 18/021203; pasta n.º 26 642.

Certifico que Jorge Augusto de Almeida Rodrigues constituiu a so-
ciedade em epígrafe, com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jorge Augusto Almeida Rodrigues,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Alexandre Herculano, 200, fre-
guesia da Sé, concelho do Porto.

2 � A sede social poderá ser transferida, por simples deliberação
de gerência, para outro local do mesmo concelho ou de concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade terá como objecto social a actividade de transporte
público de aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros, táxi.

ARTIGO 3.º

A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Por deliberação do sócio, a sociedade poderá, sob qualquer forma legal
ou contratual, associar-se com terceiros, nomeadamente para formar
sociedades, consórcios ou associações em participação, assim como
adquirir e alienar participações no capital social de outras sociedades.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à quota de igual valor pertencente ao único
sócio.
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ARTIGO 6.º

A cessão e a divisão de quotas ficam sujeitas ao consentimento da
sociedade.

ARTIGO 7.º

O único sócio, está autorizado a efectuar prestações suplementares
de capital, até ao montante global correspondente ao quíntuplo do
capital social.

ARTIGO 8.º

Poderá ser amortizada compulsivamente pela sociedade toda a quota
que seja arrestada, penhorada ou apreendida judicialmente por qual-
quer outra forma.

ARTIGO 9.º

1 � A gerência social é exercida pelo sócio Jorge Augusto de
Almeida Rodrigues.

2 � A gerência será remunerada ou não, conforme deliberação da
assembleia geral.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, o gerente poderá,
transigir, confessar ou desistir relativamente ao objecto de quaisquer
demandas, em que a sociedade seja interessada.

4 � O gerente poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade, para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

5 � Ao gerente fica expressamente proibido obrigar a sociedade
em fianças, abonações, letras de favor e, em geral, em quaisquer do-
cumentos, actos ou contratos de responsabilidade e interesse alheios
aos negócios sociais.

ARTIGO 10.º

O ano económico coincide com o civil e o relatório de gestão e as
contas de exercício serão apresentadas em assembleia geral, a realizar
até 31 de Março do ano seguinte.

ARTIGO 11.º

Dos lucros apurados, depois de deduzida a percentagem para o fun-
do de reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

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

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000760120

VESTIMPOR � SOCIEDADE IMPORTADORA
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 677/720502; identificação de pessoa colectiva
n.º 500297010; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data
da apresentação: 16/021203; pasta n.º 8098.

Certifico que Maria Paula de Serpa Castelo Branco Caiano Rocha
Gonçalves, cessou funções de gerente, por renúncia, em 16 de Outu-
bro de 2002.

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000760775

RAGALMAR, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 487/970923; identificação de pessoa colectiva
n.º 503957224; averbamento n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 1/021120; pasta n.º 17 662.

Certifico que, o capital social da sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado, ficando os artigos 5.º e 6.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito, é de 300 000 euros,
dividido em 60 000 acções ordinárias do valor nominal de 5 euros cada
uma.

2 � As acções, representadas em títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100,
ou 1000 acções, serão nominativas ou ao portador e reciprocamente

convertíveis à vontade dos accionistas, a cargo de quem ficarão as
despesas de conversão.

3 � Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo
ambas as assinaturas ser de chancela por eles autorizada, ou por igual
número de mandatários da sociedade para o efeito designados.

4 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem direito a voto,
que poderão ser remíveis, pelo seu valor nominal, acrescido ou não de
um prémio, se a assembleia geral assim o deliberar, devendo, sendo esse
o caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de remissão.

5 � No caso de incumprimento da obrigação da remissão, a socie-
dade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em montan-
te a determinar na data em que se verificar a deliberação na emissão.

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

7 � O custo das operações de registo de transmissões, conversões
ou outras, relativas aos títulos referidos no número anterior, será
suportado pelos interessados, em conformidade com o critério que
vier a ser fixado pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

O capital poderá ser elevado até 1 000 000 de euros, por uma ou
mais vezes e por simples deliberação do conselho de administração
que fixará, nos termos legais, as condições de subscrição, nomeada-
mente o deferimento das entradas e as categorias de acções a emitir,
de entre as já existentes.

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

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000709087

IRMÃOS COSTA MOTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 258/761029; identificação de pessoa colectiva n.º 500606595;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 28/021120; pasta n.º 13 006.

Certifico que Domingos Fernando Oliveira Camboa, cessou funções
do conselho de administração, por renúncia, em 30 de Junho de 2002.

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000829066

M. P. N. � EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 841/980220; identificação de pessoa colectiva
n.º 504082080; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 25/021203; pasta n.º 18 097.

Certifico que, a sede da sociedade foi alterada para: Rua do Cardeal
D. Américo, 191, Bonfim, Porto.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000768032

M. M. SANTOS & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 926/721109; identificação de pessoa colectiva
n.º 500173117; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: 9 a 15/021203; pasta n.º 1588.

Certifico que por escritura o contrato foi alterado, tendo alterado
os artigos 3.º, 4.º e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
7500 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
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3750 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Mário de
Jesus Pereira de Carvalho e Alcino da Fonseca Pereira.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade em todos os actos, contratos e documen-
tos que envolvam responsabilidade para a sociedade, é necessária a
assinatura de dois gerentes.

Mais certifico que Amândio de Sá Dias, Lourenço de Sá Dias e
Lucinda da Conceição Sá Dias, cessaram funções de gerentes, por
renúncia em 15 de Outubro de 2002.

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

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000768024

M. MAGALHÃES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 826/980217; identificação de pessoa colectiva n.º 504083252;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
021206; pasta n.º 18 082.

Certifico que, a sede da sociedade foi alterada para: Rua do Arqui-
tecto Cassiano Barbosa, 511, 5.º frente, Ramalde, Porto.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000760813

PORTO � 3.A SECÇÃO

GRELTRANS � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 197/940414; identificação de pessoa colectiva n.º 502571306;
número e data da prestação de contas: 108/26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000822215

J. V. MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6239/950915; identificação de pessoa colectiva n.º 503502499;
número e data da prestação de contas: 13/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713262

ALBANO FONSECA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 951/721127; identificação de pessoa colectiva n.º 500012725;
número e data da prestação de contas: 45/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa aos anos de exercício de 1999, 2000 e 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713289

JOSÉ P. OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 699/840511; identificação de pessoa colectiva n.º 501450769;
número e data da prestação de contas: 44/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713297

AGO E IS � PSICOLOGIA E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 499/20010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505647702;
número e data da prestação de contas: 42/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713300

PIRES & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 441/20010831; identificação de pessoa colectiva n.º 505571838;
número e data da prestação de contas: 118/26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713319

JOSÉ ANTÓNIO FONTES � GABINETE TÉCNICO
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 637/20011112; número e data da prestação de contas: 126/
26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713327

EURODRINKS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9333/980120; identificação de pessoa colectiva n.º 504104268;
número e data da prestação de contas: 65/26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713335

TÁXIS JOAQUIM TEIXEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 002/20010214; identificação de pessoa colectiva
n.º 505304520; número e data da prestação de contas: 90/26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713351
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CARLOS PEREIRA DA SILVA DESPACHANTE OFICIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7013/960418; identificação de pessoa colectiva n.º 503896101;
número e data da prestação de contas: 89/26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713360

XAMIMAR � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2628/921103; identificação de pessoa colectiva n.º 502872705;
número e data da prestação de contas: 86/26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713378

MARIA ALICE RODRIGUES CRISTA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 544/20011012; número e data da prestação de contas: 95/
26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713386

NORASIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 544/20011012; identificação de pessoa colectiva
n.º 501414614; número e data da prestação de contas: 72/26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713394

NOGUEIRA DA HORA SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 895/830509; identificação de pessoa colectiva
n.º 501371818; número e data da prestação de contas: 70/
26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713408

GENTE A CRESCER � MODA INFANTIL E JUVENIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 073/20010329; número e data da prestação de contas: 94/
26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713416

TEMPO JOVEM � FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 737/990811; identificação de pessoa colectiva n.º 504529463;
número e data da prestação de contas: 127/26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713424

ALVES & ALEXANDRE � REPRESENTAÇÕES
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 077/991027; identificação de pessoa colectiva n.º 504632000;
número e data da prestação de contas: 122/26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713440

TÁXIS RUI & MAXIMINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 628/990719; identificação de pessoa colectiva n.º 504573420;
número e data da prestação de contas: 121/26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713459

PEREIRA DA COSTA & KENDALL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2817/950109; identificação de pessoa colectiva n.º 503344931;
número e data da prestação de contas: 4/11012002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713343

HORIZONTE E MAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5886/950531; identificação de pessoa colectiva n.º 503438472;
número e data da prestação de contas: 192/27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713521

CPK � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 600/20000925; identificação de pessoa colectiva
n.º 505145901; número e data da prestação de contas: 183/27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713530
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RECANTO D�OURO � OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 706/20011207; identificação de pessoa colectiva
n.º 505660377; número e data da prestação de contas: 28/27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713637

VASTRADE � COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 101/860508; identificação de pessoa colectiva
n.º 501681078; número e data da prestação de contas: 2/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000712924

INTERRÂNICA � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 735/610320; identificação de pessoa colectiva n.º 500140804;
número e data da prestação de contas: 13/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000712932

JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 18 427/690812; identificação de pessoa colectiva n.º 500159670;
número e data da prestação de contas: 17/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000712940

CAFÉ SNACK-BAR NAVE ESPACIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 773/770503; identificação de pessoa colectiva n.º 500635323;
número e data da prestação de contas: 6/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000712959

E. J. GÁS � SOCIEDADE INSTALADORA DE GÁS
E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9100/971205; identificação de pessoa colectiva n.º 504040421;
número e data da prestação de contas: 18/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000712983

TRANSPORTES SÁ RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 920/681114; número e data da prestação de contas: 14/
20062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713009

TRANSPORTADORA RÁPIDA DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 351/680129; identificação de pessoa colectiva n.º 500553793;
número e data da prestação de contas: 16/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713025

FÁBRICA DE RENDAS PORTUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 048/560315; identificação de pessoa colectiva n.º 500107629;
número e data da prestação de contas: 20/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713033

GRAFOPEL � EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 891/640510; identificação de pessoa colectiva n.º 500196095;
número e data da prestação de contas: 50/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713041

EUROMEX COMPANHIA DE LIMPEZAS MECANIZADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 304/911010; identificação de pessoa colectiva
n.º 502629428; número e data da prestação de contas: 1/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713050

LONGA VIDA INDÚSTRIAS LÁCTEAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 275/570711; identificação de pessoa colectiva n.º 500011443;
número e data da prestação de contas: 139/27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713696

COMPANHIA ANGLO-PORTUGUESA DE CAOLINOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8254/301223; identificação de pessoa colectiva n.º 500068461;
número e data da prestação de contas: 172/27062002.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713670

7 + - CONTABILIDADE, CONSULTADORIA E ASSESSORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 845/20011228; identificação de pessoa colectiva
n.º 504111590; número e data da prestação de contas: 143/
27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713661

TOMJOCAR � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 435/651112; identificação de pessoa colectiva n.º 501082808;
número e data da prestação de contas: 88/27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713653

DOMINGOS OLIVEIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 973/850702; identificação de pessoa colectiva n.º 501521534;
número e data da prestação de contas: 86/27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713645

PINTO, FANGUEIRO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 246/20010613; número e data da prestação de contas: 14/
04072002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

11 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000213442

RODRIGUES, MACEDO, SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 351/960128; identificação de pessoa colectiva n.º 503579904;
número e data da prestação de contas: 40/27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200121

FILIPE M. S. MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 792/981229; identificação de pessoa colectiva

n.º 504535870; número e data da prestação de contas: 83/
27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200120

A. J. BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6901/960320; identificação de pessoa colectiva n.º 503619043;
número e data da prestação de contas: 131/26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200119

MANUEL PINTO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7213/960628; identificação de pessoa colectiva n.º 503676055;
número e data da prestação de contas: 132/26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200118

TÁXIS AGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3889/931122; identificação de pessoa colectiva n.º 500556032;
número e data da prestação de contas: 125/26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200117

CLIMAT � CLIMATIZAÇÃO E GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8530/970701; identificação de pessoa colectiva n.º 503931675;
número e data da prestação de contas: 70/27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200116

ARAÚJO & SÁ COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 779/990820; número e data da prestação de contas: 66/27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200114

CLÍNICA DENTÁRIA DR.A ANABELA SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9676/980326; identificação de pessoa colectiva n.º 504126024;
número e data da prestação de contas: 157/27062002.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200113

SALA 10 � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5920/950608; identificação de pessoa colectiva n.º 503452777;
número e data da prestação de contas: 162/27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200112

J. E. C. A. � COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4633/940620; identificação de pessoa colectiva n.º 503221716;
número e data da prestação de contas: 164/27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200111

ALBUQUERQUE & EIKLAND, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 186/20000620; número e data da prestação de contas: 165/
27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200110

GEOTEC � ESTUDOS GEOTÉCNICOS
E HIDROGEOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 470/910213; identificação de pessoa colectiva n.º 502498951;
número e data da prestação de contas: 167/27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200107

ROSA PASSOS CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 903/20001218; número e data da prestação de contas: 170/
27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200105

TUDOGESSOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 239/991203; identificação de pessoa colectiva

n.º 504751301; número e data da prestação de contas: 23/
29062001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200104

ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 158/990407; número e data da prestação de contas: 64/
27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200102

CARNES AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5320/950113; identificação de pessoa colectiva n.º 503344346;
número e data da prestação de contas: 190/27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200101

PESCADO LA GALERA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 983/20000504; número e data da prestação de contas: 80/
27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200097

OLVI � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 330/860625; identificação de pessoa colectiva
n.º 501685294; número e data da prestação de contas: 24/
27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200080

EUROLAVRA � COMÉRCIO DE UTILIDADES
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 490/20010920; número e data da prestação de contas: 4/
27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200077
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BELARMINO CORREIA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 097/860325; identificação de pessoa colectiva n.º 501650377;
número e data da prestação de contas: 58/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200074

IMPORAUDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 247/880620; identificação de pessoa colectiva n.º 501995994;
número e data da prestação de contas: 11/27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200073

ARAÚJO MOTA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 107/650105; número e data da prestação de contas: 53/
20062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200072

HELENA TRADING � COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO-EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 620/910315; número e data da prestação de contas: 56/
20062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200071

SAGAS � SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSISTÊNCIA
ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 248/901212; identificação de pessoa colectiva n.º 501371818;
número e data da prestação de contas: 70/26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200070

PEREIRA DA COSTA & KENDALL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2817/950109; identificação de pessoa colectiva n.º 503344931;
número e data da prestação de contas: 159/27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713599

J. LOUREIRO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 860/830429; identificação de pessoa colectiva n.º 501399852;
número e data da prestação de contas: 44/27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713602

DOCE PÃO � PASTELARIA E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 008/840817; identificação de pessoa colectiva n.º 501445102;
número e data da prestação de contas: 37/27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713610

CONSTANTINO & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 851/861010; identificação de pessoa colectiva n.º 501723129;
número e data da prestação de contas: 36/27062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713629

JOAQUIM VAZ, ANTÓNIO LUÍS DESPACHANTES OFICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 171/861205; identificação de pessoa colectiva n.º 501749586;
número e data da prestação de contas: 79/26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000822207

TEXAVIL � CONFECÇÕES TÊXTEIS DE AVILHÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 579/850311; identificação de pessoa colectiva n.º 501524762;
número e data da prestação de contas: 33/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000713270

PÓVOA DE VARZIM

AVELINO VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1013/881108; identificação de pessoa colectiva n.º 501170650;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014925
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JIMO � MOBILIÁRIO DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2158/971210; identificação de pessoa colectiva n.º 504020587;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014917

OTIX � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2157/971210; identificação de pessoa colectiva n.º 504020560;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014887

COPA � EQUIPAMENTOS DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2156/971210; identificação de pessoa colectiva n.º 504020579;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014879

RIGOSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1052/890404; identificação de pessoa colectiva n.º 502135603;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001577842

JOMAROPI � ANTENAS TV, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1779/950321; identificação de pessoa colectiva n.º 503401358;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014860

RAMOS SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 387/790319; identificação de pessoa colectiva n.º 500840881;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014836

DAVID LEITES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 792/860929; identificação de pessoa colectiva n.º 501719601;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014810

PARANHOS & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1042/890307; identificação de pessoa colectiva n.º 502120118;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014801

CAZEVI � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1155/900329; identificação de pessoa colectiva n.º 502319186;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014798

FERREIRA & LEITES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1827/950807; identificação de pessoa colectiva n.º 503497100;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014780

GOMES & MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 320/770923; identificação de pessoa colectiva n.º 500646899;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014771

DREC � GABINETE DE ENGENHARIA CIVIL DAVID & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1771/950227; identificação de pessoa colectiva n.º 503393576;
data da apresentação: 27062002.
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Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014763

P. R. DIAS CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2032/961230; identificação de pessoa colectiva n.º 503816507;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014755

ALBERTO COSTA TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2167/980109; identificação de pessoa colectiva n.º 504057278;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014747

FORNINHO ARCO-ÍRIS DE IRMÃOS SERRA � PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1979/960823; identificação de pessoa colectiva n.º 503714763;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014739

CANALIZAÇÕES MANUEL JOÃO NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2784/010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505581949;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014712

M. C. MAIA � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1560/930705; identificação de pessoa colectiva n.º 503028185;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014704

JÚLIO HENRIQUES & ALEXANDRA SOUSA
SOCIEDADE DE TÉCNICOS OFICIAIS DE CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2546/000407; identificação de pessoa colectiva n.º 504824694;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001577931

TECNIASP � ESTUDOS E INSTALAÇÃO
DE ASPIRAÇÃO CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2575/000620; identificação de pessoa colectiva n.º 504933361;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000015034

MATOS MOREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1407/920611; identificação de pessoa colectiva n.º 502786272;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014992

RESTAURANTE CARREIRAS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2233/980521; identificação de pessoa colectiva n.º 504147005;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000015000

POPELINA � ARTIGOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1439/920813; identificação de pessoa colectiva n.º 502820160;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000015018

TERESA GOMES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1438/920812; identificação de pessoa colectiva n.º 502819278;
data da apresentação: 27062002.
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Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000015026

MORAIS & CASEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1408/920615; identificação de pessoa colectiva n.º 502785497;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000015042

MANUEL EUSÉBIO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1893/960125; identificação de pessoa colectiva n.º 503594911;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000015050

CARREIRA & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1048/890321; identificação de pessoa colectiva n.º 502127376;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000015069

SASHIT � SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE
NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2338/990127; identificação de pessoa colectiva n.º 504443569;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000015077

RATESGÁS � DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2614/001009; identificação de pessoa colectiva n.º 504913000;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000015085

BAPTISTA E CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1079/890724; identificação de pessoa colectiva n.º 502194456;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000015093

MARLOS � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1807/950530; identificação de pessoa colectiva n.º 503495336;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000015107

PAULA & RICARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1851/951020; identificação de pessoa colectiva n.º 503555193;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000015115

PROFISSIONAL ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1846/950920; identificação de pessoa colectiva n.º 503509701;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000015123

MINOPA � BAR, RESTAURANTE, DISCOTECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1780/950323; identificação de pessoa colectiva n.º 503401331;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000015131

SOUSAS IMOBILIÁRIA � CONSTRUÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1760/950123; identificação de pessoa colectiva n.º 503337960;
data da apresentação: 27062002.
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Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000015140

C. S. O. � CLÍNICA DE SAÚDE OCUPACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3178/20021025; identificação de pessoa colectiva
n.º 503607118; data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000014976

VILA DO CONDE

R. F. A. RÁDIO FOZ DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 894/880502; identificação de pessoa colectiva n.º 501973222;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197136

VILA NOVA DE GAIA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CANIDELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 37 336; identificação de pessoa colectiva n.º 501355839; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 54/20021224; pasta
n.º 14 551.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 35 096 400$, sendo 35 036 255$ em reservas livres na propor-
ção de 60 145$ em dinheiro, subscrito quanto a 20 049$ por Clotilde
Soares da Fonseca, viúva, e 20 048$ por cada um dos João Manuel
Valente Ferreira Pires, casado com Maria Ângela Carvalho Pires, em
comunhão de adquiridos e Jorge Fernando Carneiro Dias da Silva,
casado com Maria Odete de Sousa Pereira, em separação de bens,
admitidos como novos sócios.

Mais certifico que após redenominação foi a mesma transformada
em sociedade anónima regendo-se pelo contrato seguinte:

Pacto social da sociedade

CAPÍTULO I

Forma, denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Laboratório de Análises Clínicas
Canidelo, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sede social em Vila Nova de Gaia, na Rua
do Tenente Valadim, 896, Canidelo.

2 � Por decisão do administrador único pode transferir a sede para
qualquer outro local do território nacional, bem como criar, deslocar
ou extinguir agências, delegações ou qualquer outra forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços
concernentes à actividade de laboratório de análises clínicas, activi-

dades e serviços médicos e paramédicos, compra e venda de imóveis,
exploração agrícola e comercialização dos respectivos produtos, pro-
dução e comércio vinícola e indústria hoteleira.

2 � A sociedade pode, sob qualquer forma legal e mediante mera
deliberação do administrador único, associar-se ou reunir-se com ou-
tras pessoas para, nomeadamente, formar sociedades, agrupamentos
complementares de empresas, consórcios, além de poder adquirir e
alienar participações no capital de outras sociedades, podendo aquele
administrador praticar os actos conducentes a tais fins e cabendo-lhe
exercer os direitos e deveres correspondentes.

CAPÍTULO II

Capital social e títulos

ARTIGO 4,º

1 � O capital social é de 200 000 euros, dividido em 200 000 ac-
ções de 1 euro cada uma, totalmente realizado.

2 � As acções são representadas por títulos de 1, 10 ou 100 ac-
ções.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social poderá ser elevado por uma ou mais vezes,
por deliberação da assembleia geral de accionistas, com o parecer
favorável do órgão de fiscalização da sociedade.

2 � A assembleia geral definirá as condições em que se efectuará a
subscrição das novas acções e das que, rateadas, não forem subscritas.

ARTIGO 6.º

As acções são ao portador e deverão estar registadas no livro para
o efeito mantido na sede da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � É permitido à sociedade adquirir acções próprias nos termos
legais.

2 � As acções próprias de que a sociedade for proprietária não
conferem direito de voto ou dividendo.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos da lei, por deci-
são do administrador único e nas condições determinadas pela
assembleia geral.

CAPÍTULO III

Deliberações dos accionistas

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é composta pelos accionistas que tenham
direito de voto.

2 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
podem assistir às assembleias gerais, salvo os que forem expressamente
convidados.

3 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral desde que procedam à entrega do instrumento de
representação voluntária ao presidente da mesa da assembleia geral
com a antecedência de 24 horas relativamente à prevista na
convocatória para a assembleia a que respeitar.

4 � Podem assistir e discutir nas assembleias gerais os titulares dos
órgãos sociais mesmo que não sejam accionistas.

ARTIGO 10.º

1 � Têm direito de voto os accionistas possuidores de, pelo me-
nos, acções representativas de 1000 euros de capital, e que, até oito
dias antes da realização da assembleias as tenham registado em seu
nome nos livros da sociedade ou depositado em cofres da sociedade
ou de instituição de crédito ou ainda exibidas no início da assembleia,
sendo ao portador.

2 � O depósito em instituição de crédito tem que ser comprovado
por documento emitido por essa instituição que dê entrada na socie-
dade pelo menos oito dias antes da realização da assembleia.

3 � Cada grupo de acções representativas de 1000 euros de capi-
tal dá direito a um voto.

ARTIGO 11.º

1 � As assembleias gerais reúnem-se sempre que a sua convocação
seja entendida como conveniente pelo administrador único ou pelo
órgãos de fiscalização.
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2 � A assembleia geral deve ser convocada pelo administrador
único quando o requeiram um ou mais accionistas que possuam acções
correspondentes a, pelo menos, 5% do capital social.

ARTIGO 12.º

As convocatórias serão publicadas num dos jornais mais lidos da loca-
lidade da sede social.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral será presidida por um presidente eleito pela
assembleia geral, podendo ser ou não accionista.

2 � O presidente da assembleia geral exercerá as suas funções por
um período de quatro anos, sendo sempre permitida a sua reeleição
por uma ou mais vezes.

3 � O presidente da assembleia geral manter-se-á no exercício até
nova designação.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 14.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único.

2 � Cabe à assembleia geral eleger o administrador único.
3 � O administrador único exercerá as suas funções por um pe-

ríodo de quatro anos, sendo sempre permitida a sua reeleição por uma
ou mais vezes.

4 � O administrador único manter-se-á no exercício até nova
designação.

5 � A assembleia geral deliberará sobre a forma e a importância
da caução a prestar pelo administrador único, ou se a mesma é dis-
pensada.

ARTIGO 15.º

O administrador único exercerá os mais amplos poderes de gestão
e disposição e, para além das atribuições e competências conferidas
por lei, pelos presentes estatutos e por delegação da assembleia geral,
compete-lhe, designadamente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, desistir e transigir em quaisquer acções ou processos, bem como
comprometer-se em árbitros;

b) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos e bens, móveis ou
imóveis;

c) Negociar e celebrar todos os contratos, típicos ou atípicos;
d) Deliberar que a sociedade preste, quer às sociedades de que seja

titular de participações sociais, quer àquelas em que por qualquer modo
seja interessada, apoio técnico ou financeiro, nomeadamente reali-
zando serviços, cedendo pessoal, concedendo avales, fianças, emprés-
timos ou suprimentos;

e) Constituir os mandatários que entender, delegando neles todas
ou algumas das suas atribuições;

f) Celebrar trespasses;
g) Deliberar sobre a participação ou cooperação da sociedade em

qualquer tipo de associação, de agrupamento ou de reunião.

ARTIGO 16.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura do administrador único,
ou pela de procurador, nos termos, quanto a este, do respectivo man-
dato.

ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único
e leito pela assembleia geral.

2 � O fiscal único exercerá as suas funções por um período de qua-
tro anos, sendo sempre permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

3 � O fiscal único manter-se-á no exercício até nova designação.

CAPÍTULO V
Disposições finais e transitórias

ARTIGO 18.º

Os resultados líquidos constantes do balanço anual da sociedade serão
aplicados de acordo com deliberação da assembleia geral, uma vez
deduzidos os montantes para o fundo de reserva legal.

ARTIGO 19.º

Valendo como primeira deliberação da sociedade, ficam desde já
eleitos os seguintes membros dos órgãos sociais:

Presidente da mesa da assembleia geral � João Manuel Valente
Ferreira Pires, casado, residente na Rua de José Régio, 28, 4.º, esquer-
do, Águas Santas.

Administrador único: Júlio Manuel Fonseca dos Santos, casado,
residente na Rua da Agra, 363, 2.º, no Porto.

Fiscal único: Dr. Noé Gomes, casado, revisor oficial de contas
n.º 498, com escritório na Rua da Torrinha, 228, 6.º, 4050-226 Por-
to; fiscal único suplente: Carlos Manuel Duarte Teixeira, revisor ofi-
cial de contas n.º 541, com escritório na Rua da Torrinha, 228, 6.º,
4050-226 Porto.

(Assinaturas ilegíveis.)
A Notária, (Assinatura ilegível.)

O pacto actualizado na sua redacção actualizada foi arquivada na
respectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

5 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Elsa Soares.
1000177554

RAMIRO JESUS PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 563; identificação de pessoa colectiva n.º P-506410234;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030120.

Certifico que, foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ramiro Jesus Pereira, L.da, e tem
a sua sede na Rua da Bélgica, 1304, freguesia de Canidelo, concelho
de Vila Nova de Gaia.

2 � A gerência poderá mudar a sua sede para qualquer outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O objecto social consiste na construção civil e engenharia civil;
obras especializadas de construção, instalações especiais e actividades
de acabamentos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, dividido em quatro quotas, uma de 200 000 euros per-
tencente ao sócio Ramiro de Jesus Pereira, uma de 25 000 euros per-
tencente à sócia Maria Olinda da Costa Arantes Pereira e duas de
12 500 euros pertencentes, uma a cada um dos sócios Nelson José
Arantes Pereira e Marta Sofia Arantes Pereira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a sócios e não sócios, ficando
desde já, designados gerentes os sócios Ramiro de Jesus Pereira e Maria
Olinda Costa Arantes Pereira.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
§ 2.º Em ampliação aos poderes da gerência, os gerentes poderão

ainda comprar e vender quaisquer bens, bem como solicitar quaisquer
empréstimos, leasing ou aluguer de longa duração, nos termos e con-
dições que entender, dando para isso quaisquer bens da sociedade para
garantia dos mesmos.

5.º

É livre a cessão total ou parcial de quota entre sócios, ficando desde
já autorizada a sua divisão para o efeito; a estranhos, porém, depende
do consentimento da sociedade, dado por escrito, tendo a sociedade
em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo lugar, o direi-
to de preferência.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Quando ela tiver sido arrestada, penhorada, arrolada ou por

qualquer outra forma envolvida em processo judicial, administrativo
ou fiscal, excepto nos casos de inventário;

b) Quando houver cessão de quotas a não sócios, com inobservância
do disposto no artigo anterior.

§ único. A amortização será efectuada pelo valore que a quota ti-
ver, segundo o último balanço aprovado, corrigido com a parte que à
quota corresponder nos lucros ou prejuízos, proporcionais ao tempo
decorrido, depois da data daquele balanço.
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7.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 10 000 000 de euros, desde que deliberado por unanimi-
dade.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Elsa Soares. 2001424850

ADOLFO MARQUES PEREIRA, IMPERMEABILIZAÇÃO
E REVESTIMENTO DE FACHADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 471; identificação de pessoa colectiva n.º 505488817; nú-
mero e data da apresentação: PC. 7/051102.

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

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199515

CARLA LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 552; identificação de pessoa colectiva n.º P-506096998;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030116.

Certifico que, foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carla Lopes, Unipessoal, L.da e tem a
sua sede na Rua de Carreiro de Forta, 124, da freguesia de S. Félix da
Marinha, do concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no polimento e comércio de mobiliário em
madeira.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, pertence à sócia que desde já é nomeada
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementares de
capital, até ao montante global correspondente a cinco vezes o capi-
tal social.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Elsa Soares. 2001424698

GRANJO & GRANJO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6034/971217; identificação de pessoa colectiva n.º 504028170;
número e data da apresentação: PC. 20/20021022.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199678

PAULO & SILVIO � CRIAÇÃO E CONCEPÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5373/970513; identificação de pessoa colectiva n.º 503891029;
número e data da apresentação: PC. 19/22102002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199676

BRAGA & ALVES � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9333; identificação de pessoa colectiva n.º 505091836; núme-
ros e data das apresentações: PC. 8 e 9/071102.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 2000 e 2001, referen-
te à sociedade em epígrafe.

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199720

DEGAIA � PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 337; identificação de pessoa colectiva n.º 502644010; número
e data da apresentação: PC. 10/071102.

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

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199719

LM � CONSULTORES DE ENGENHARIA
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 896; identificação de pessoa colectiva n.º 502373474; nú-
mero e data da apresentação: PC. 2/171002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199718

CASATERRA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 318; identificação de pessoa colectiva n.º 502477075; número
e data da apresentação: PC. 4/030902.

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

31 de Janeiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199713

ALVES & PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 248; identificação de pessoa colectiva n.º 503322687; nú-
mero e data da apresentação: PC. 3/230802.
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Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199711

SANGAIA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 46 358; identificação de pessoa colectiva n.º 502223316; nú-
mero e data da apresentação: PC. 10/171002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199707

MATOS, CARDOSO & SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 303; identificação de pessoa colectiva n.º 505453665; nú-
mero e data da apresentação: PC. 4/171002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199705

SANDEMAN & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 056; identificação de pessoa colectiva n.º 505726017; nú-
mero e data da apresentação: PC. 1/171002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199700

MANUEL GERMANO � DEMOLIÇÕES
E TERRAPLANAGENS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 697; identificação de pessoa colectiva n.º 505606852; nú-
mero e data da apresentação: PC. 5/161002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199697

JOSÉ & PAULA LOPES � COMÉRCIO DE MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 469; identificação de pessoa colectiva n.º 505904080; nú-
mero e data da apresentação: PC. 6/161002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199695

DECOR EUROPA � PINTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 395; identificação de pessoa colectiva n.º 505549930; nú-
mero e data da apresentação: PC. 3/161002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199691

GILBERTO COUTO � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 560; identificação de pessoa colectiva n.º 505537184; nú-
mero e data da apresentação: PC. 17/161002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199688

REDINVEST � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 181; identificação de pessoa colectiva n.º 505192233; nú-
mero e data da apresentação: PC. 16/161002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199686

ALBERTO LOPES � ADEGA E PRESUNTARIA
TRANSMONTANA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7128; identificação de pessoa colectiva n.º 504279394; núme-
ro e data da apresentação: PC. 26/110902.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199685

MXL � VESTUÁRIO DE MARCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5616-A/970725; identificação de pessoa colectiva n.º 502309547;
número e data da apresentação: PC. 11/20021111.

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

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199683

TECNELTRÓNICA � ESTUDO E MONTAGENS
DE ALARMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 25 363/800618; identificação de pessoa colectiva n.º 500695598;
número e data da apresentação: PC. 6/20021119.
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Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199681

GABINETE IMOBILIÁRIO DE GAIA
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2511/940921; identificação de pessoa colectiva n.º 503271047;
número e data da apresentação: PC. 5/19112002.

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

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199679

ENGRÁCIA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 46 996; identificação de pessoa colectiva n.º 502299363; nú-
mero e data da apresentação: PC. 3/211002.

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

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199677

EDIGAIA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 39 762; identificação de pessoa colectiva n.º 501536973; nú-
mero e data da apresentação: PC. 10/221002.

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

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199675

L. H. CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2596; identificação de pessoa colectiva n.º 503286559; núme-
ro e data da apresentação: PC. 1/221002.

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

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199673

MAQUIPESA � SISTEMAS DE PESAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8519; identificação de pessoa colectiva n.º 504706829; núme-
ro e data da apresentação: PC. 9/221002.

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

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199672

PUBLITEOREMA � PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 48 040; identificação de pessoa colectiva n.º 502382564; nú-
mero e data da apresentação: PC. 2/221002.

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

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199670

ÁGUA IZÊ � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1090; identificação de pessoa colectiva n.º 502957476; núme-
ro e data da apresentação: PC. 11/221002.

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

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199669

DOMINGOS OLIVEIRA GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 436; identificação de pessoa colectiva n.º 502329475; nú-
mero e data da apresentação: PC. 14/221002.

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

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199667

PADARIA MONTE DA VIRGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4707/961011; identificação de pessoa colectiva n.º 503740624;
número e data da apresentação: PC. 22/20021022.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199674

LURDES & CONCEIÇÃO � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3697/951106; identificação de pessoa colectiva n.º 503529966;
número e data da apresentação: PC. 21/20021022.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199671

FUNDEVILA & APARÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4779/961105; identificação de pessoa colectiva n.º 503766127;
número e data da apresentação: PC. 23/20021022.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199663
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CARLOS VAZ & OLINDA VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1853/940113; identificação de pessoa colectiva n.º 503286710;
número e data da apresentação: PC. 26/20021022.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199660

PORTOMETAL � INDÚSTRIA PORTUENSE
DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 36 186/820302; identificação de pessoa colectiva n.º 500854149;
número e data da apresentação: PC. 25/20021022.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199657

CARLINE & PEREIRA � ASSISTÊNCIA E MONTAGENS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 802/921209; identificação de pessoa colectiva n.º 502893923;
número e data da apresentação: PC. 1/20021021.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199652

SOLIAF � SOCIEDADE DE OURIVESARIA OLIVEIRA
& AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 960; identificação de pessoa colectiva n.º 505692457; nú-
mero e data da apresentação: PC. 14/241002.

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

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199649

AULINA � TRANSPORTE DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3747; identificação de pessoa colectiva n.º 503548693; núme-
ro e data da apresentação: PC. 2/211002.

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

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199646

MANUEL BENJAMIM PINTO MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 630; identificação de pessoa colectiva n.º 502150068; nú-
mero e data da apresentação: PC. 12/161002.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documentos rela-
tivos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199716

MOLDIFLEX � INDÚSTRIA MOLDES E FLEXOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3385; identificação de pessoa colectiva n.º 503466441; núme-
ros e data das apresentações: PC. 21 e 22/180702.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000, referen-
te à sociedade em epígrafe.

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199715

JAIME POÇAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8478; identificação de pessoa colectiva n.º 504687395; núme-
ro e data da apresentação: PC. 15/161002.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documentos rela-
tivos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199710

MÁRMORES PARAÍSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 435; identificação de pessoa colectiva n.º 502329467; nú-
mero e data da apresentação: PC. 14/161002.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documentos rela-
tivos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199708

F. O. V. � FÁBRICS (TÊXTEIS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3262; identificação de pessoa colectiva n.º 503437999; núme-
ro e data da apresentação: PC. 10/161002.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documentos rela-
tivos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199704

JOAQUIM FERNANDO MONTEIRO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 17; identificação de pessoa colectiva n.º 502618078; números
e data das apresentações: PC. 11 e 12/180702.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000, referen-
te à sociedade em epígrafe.

18 de Julho de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199702

AUTO ACESSÓRIOS DE SANDIM DE BARBOSA
& QUINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3426; identificação de pessoa colectiva n.º 503466093; núme-
ro e data da apresentação: PC. 8/161002.
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Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199701

DOMINGOS COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 280; identificação de pessoa colectiva n.º 502471360; número
e data da apresentação: PC. 9/161002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199698

DROGARIA ALÉM RIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6060; identificação de pessoa colectiva n.º 504032046; núme-
ro e data da apresentação: PC. 4/161002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199693

SANDINENSES SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9334; identificação de pessoa colectiva n.º 504872877; núme-
ro e data da apresentação: PC. 7/161002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199690

TELECONGÁS � TELECOMUNICAÇÕES E MONTAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2970; identificação de pessoa colectiva n.º 503377104; núme-
ro e data da apresentação: PC. 1/161002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199668

VASLOPES � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8178; identificação de pessoa colectiva n.º 504684078; núme-
ro e data da apresentação: PC. 2/161002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199666

VILAR SOLDA � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
PARA A INDÚSTRIA DE SOLDADURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6905; identificação de pessoa colectiva n.º 504217100; núme-
ro e data da apresentação: PC. 5/171002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199665

BERNARDINO PEREIRA LEBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 321; identificação de pessoa colectiva n.º 502329718; número
e data da apresentação: PC. 3/171002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199664

RACOSE � PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8682; identificação de pessoa colectiva n.º 504862413; núme-
ro e data da apresentação: PC. 8/171002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199662

CLÍNICA PEDIATRIA DR.A CRISTINA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9927; identificação de pessoa colectiva n.º 505137151; núme-
ro e data da apresentação: PC 7/171002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199661

JOSUÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 911; identificação de pessoa colectiva n.º 502574216; número
e data da apresentação: PC 6/171002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199659

RACOSE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1285; identificação de pessoa colectiva n.º 502150076; núme-
ro e data da apresentação: PC 9/171002.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199658

PRONTOFIT � INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6130-A; identificação de pessoa colectiva n.º 501289399; nú-
mero e data da apresentação: PC 12/171002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199656

CENTRO CLÍNICO DE CANIDELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 674; identificação de pessoa colectiva n.º 502528630; número
e data da apresentação: PC 11/171002.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199655

M. SAMBEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 54 462; identificação de pessoa colectiva n.º 504675346; nú-
mero e data da apresentação: PC 6/071102.

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

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199653

CAVES ACÁCIO � VINHOS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 21 523; identificação de pessoa colectiva n.º 500330085; nú-
mero e data da apresentação: PC 2/071102.

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

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199650

ADRIANO ALMEIDA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2644; identificação de pessoa colectiva n.º 503308552; núme-
ro e data da apresentação: PC 1/071102.

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

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199647

ANTÓNIO CARVALHO DOS SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6190; identificação de pessoa colectiva n.º 504076736; núme-
ros e data das apresentações: PC 3 e 4/071102.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 e 2002, referente
à sociedade em epígrafe.

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199645

JOÃO MESTRE & FERNANDA PINTO � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9839; identificação de pessoa colectiva n.º 503799629; núme-
ro e data da apresentação: PC 5/071102.

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

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199642

DIVERARCO � MÁQUINAS DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 208; identificação de pessoa colectiva n.º 503434850; nú-
mero e data da apresentação: PC 6/041102.

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

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2000946062

SEM � PERFUMARIA E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9170/000711; número e data da apresentação: PC 4/20021212.

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

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000199463

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

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 880/930111; identificação de pessoa colectiva n.º 502910976;
números e data das apresentações: PC 1 e 2/20021205.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 2000 e 2001, referen-
te à sociedade em epígrafe.

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000199461

CLÍNICA DR. CÉSAR GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6126/980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504049488;
número e data da apresentação: PC 4/20021205.

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

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000199459

CARPINTARIA MECÂNICA DO TEKCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3311/950619; identificação de pessoa colectiva n.º 503681296;
número e data da apresentação: PC 4/20021203.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 111 � 14 de Maio de 200310 168-(72)

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

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000199458

SANTARÉM
ALMEIRIM

RODRIGUES & FIDALGO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 888/
000925; identificação de pessoa colectiva n.º 504962280; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199819

QUADROLIMPA � SERVIÇOS LIMPEZA
NA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 982/
011004; data da apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199818

FRANCISCO LEONOR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 576/
950804; identificação de pessoa colectiva n.º 503527718; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199817

APOLINÁRIOS (IRMÃOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 206/
881216; identificação de pessoa colectiva n.º 500027463; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199816

CANTARRILHA & BENTO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 520/
940803; identificação de pessoa colectiva n.º 503244546; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199815

ADEGA DE BENFICA DO RIBATEJO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 774/
980804; identificação de pessoa colectiva n.º 504211390; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199810

JÚLIO FERNANDES CANELA, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 284/
130379; identificação de pessoa colectiva n.º 500855587; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199808

PAULA & FILHO � ARTIGOS DE UTILIDADE
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 850/
000125; identificação de pessoa colectiva n.º 504723804; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199806

ALVES & MORAIS � COMÉRCIO E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 478/
931129; identificação de pessoa colectiva n.º 503116483; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199603

S. C. A. � SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS DE ALMEIRIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 360/
910704; identificação de pessoa colectiva n.º 502585552; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199601

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA CABRAL DE ANDRADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 810/
990426; identificação de pessoa colectiva n.º 504317180; data da
apresentação: 020627.
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Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199563

M. C. PAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 173/
880428; identificação de pessoa colectiva n.º 501979808; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199553

CARMEIRIM � COMÉRCIO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 989/
011115; data da apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199551

RIBAPNEUS � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 261/
900116; identificação de pessoa colectiva n.º 502272325; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199548

HIDROVILAR � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 570/
950623; identificação de pessoa colectiva n.º 503526339; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199545

RIBAQUEIJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 443/
930316; identificação de pessoa colectiva n.º 502955163; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199542

MARIA EUGÉNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 27/
850802; identificação de pessoa colectiva n.º 501535160; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199538

HORTIGRUPO � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 463/
930817; identificação de pessoa colectiva n.º 503060593; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199534

MANUEL SAMPAIO & FILHOS � SAG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 555/
950302; identificação de pessoa colectiva n.º 503390526; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199532

VARELA & VARELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 183/
880908; identificação de pessoa colectiva n.º 502036079; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199530

TONIATRELADOS � FABRICAÇÃO DE CARROÇARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 45/
860403; identificação de pessoa colectiva n.º 501743200; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199528

GUILHERME PENA & FILHOS, SAG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 630/
960711; identificação de pessoa colectiva n.º 503775053; data da
apresentação: 020627.
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Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199525

VIDAMAIS � UNIDADE DE SEGURANÇA
E MEDICINA NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 767/
980701; identificação de pessoa colectiva n.º 504206354; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199523

CARLOS NEVES & MIGUEL NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 722/
971110; identificação de pessoa colectiva n.º 504089544; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199522

TÓNITEJO � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 791/
981216; identificação de pessoa colectiva n.º 504386158; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199519

BECTRICIL � CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 798/
990209; identificação de pessoa colectiva n.º 504786172; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199600

VAPARIM � COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS,
PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 800/
990217; identificação de pessoa colectiva n.º 504506870; data da
apresentação: 020627.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000199641

RIO MAIOR

FRAZÃO & GONÇALVES, L.DA

Sede: Rua Marquês de Rio Maior, 9, freguesia
e concelho de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 423/
870116; identificação de pessoa colectiva n.º 501779302; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/030130.

Certifico que, por escritura de 30 de Dezembro de 2002, no 1.º
Cartório Notarial de Santarém, foi aumentado e redenominado o ca-
pital social da sociedade em epígrafe, de 1995,20 euros, para
5000 euros, após o reforço de 3004,80 euros, subscrito em dinheiro,
pelos sócios Avelino Frazão Félix, com 1502,40 euros, com a cria-
ção de uma nova quota, António João Saloio Gonçalves com
751,20 euros, com a criação de uma nova quota, e Gustavo Augusto
Saloio Gonçalves, com 751,20 euros, com a criação de uma nova
quota, e em consequência foi alterado o respectivo contrato social,
eliminado, o artigo 11.º e alterados os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 6.º, 7.º, 8.º,
9.º, e 10.º os quais ficaram com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Frazão & Gonçalves, L.da e tem a
sua sede na Rua de João Teodósio Barbosa, 38, 3.º direito, na cidade,
freguesia e concelho de Rio Maior.

2 � A gerência da sociedade poderá abrir sucursais, filiais, delega-
ções, agências ou outras formas de representação social permanente
em qualquer lugar do território nacional, ou no estrangeiro, bem como
proceder ao respectivo encerramento.

3 � A sociedade poderá, em qualquer momento, associar-se com
terceiros, nomeadamente, para tomar parte em agrupamentos com-
plementares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse
económico, consórcios ou associação em participação, e, bem assim,
adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou quotas em socie-
dades de responsabilidade limitada, com objecto igual ou diferente do
seu, ou sujeitas a leis especiais.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro, e dividido nas seguintes quotas:

a) Duas quotas, uma no valor nominal de 997,60 euros e outra no
valor nominal de 1502,40 euros ambas tituladas pelo sócio Avelino
Frazão Félix, constituindo a primeira bem comum do seu dissolvido
casal e a segunda bem próprio;

b) Duas quotas, uma no valor nominal de 498,80 euros e outra no
valor nominal de 751,20 euros ambas tituladas pelo sócio António
João Saloio Gonçalves;

c) Duas quotas, uma no valor nominal de 498,80 euros e outra no
valor nominal de 751,20 euros ambas tituladas pelo sócio Gustavo
Augusto Saloio Gonçalves.

4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
careça, em condições a estabelecer nos respectivos contratos de supri-
mento, sendo a respectiva remuneração e reembolso estabelecidos nos
referidos contratos; os suprimentos poderão, igualmente, ser consti-
tuídas na sequência de deliberação tomada em assembleia geral, caso em
que, nesta, se fixarão as condições de reembolso e remuneração.

2 � A sociedade poderá, por deliberação unânime da assembleia
geral, exigir prestações suplementares de capital até um máximo de
10 vezes o valor do capital social à altura da deliberação, exigíveis a
cada um dos sócios na proporção do capital social detido.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Acordo do titular;
b) Falecimento do sócio titular se os herdeiros, no prazo de 30 dias

após o falecimento, não nomearem o representante a que alude o
artigo seguinte;

c) Insolvência ou falência do sócio titular;
d) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
e) Venda ou adjudicação judicial;
f) Oneração da quota sem consentimento prévio da sociedade.
2 � A amortização será efectuada pelo valor da quota determina-

do pelo último balanço aprovado, tendo a sociedade um prazo de
90 dias para deliberar;

3 � A amortização será efectuada em oito prestações trimestrais
e iguais.
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4 � Considera-se realizada a amortização com o depósito efectuado
na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de direito, da primeira
prestação correspondente ao valor da quota amortizada, nos termos
de n.º 2 desta cláusula.

5 � Nos casos previstos nas alíneas c), d) e e) do n.º 1 ter-se-ão em
conta as disposições do n.º 2 do artigo 235.º do Código das Sociedades
Comerciais.

7.º

Na morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios, a quo-
ta permanecerá indivisa, nomeando os herdeiros um representante na
sociedade enquanto a referida quota não for adjudicada ou amortizada
nos termos do número anterior.

8.º

1 � A gerência da sociedade, a ser eleita em assembleia geral, in-
cumbe a dois gerentes.

2 � A gerência terá a retribuição que lhe for fixada em assembleia
geral, podendo não ser remunerada.

3 � A sociedade obriga-se validamente em quaisquer actos ou obri-
gações com a assinatura de dois gerentes.

4 � Mantém-se gerentes o sócio Avelino Frazão Félix e o não
sócio António Augusto da Conceição Gonçalves, casado, residente na
Rua de João Teodósio Barbosa, 38, 3.º direito, freguesia e concelho
de Rio Maior.

9.º

Sempre que a lei não exija outros prazos ou formalidades as
assembleias gerais serão convocadas, por meio de cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima
de 15 dias.

10.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a parte
destinada à reserva legal, serão aplicados conforme o que for delibe-
rado pela assembleia geral que aprovar o respectivo balanço, a qual
poderá aplicá-los, no todo ou em parte, à constituição e reforço de
quaisquer reservas ou destiná-los a outras aplicações de interesse da
sociedade, podendo não distribuir lucros.

Depositado o texto completo do contrato na sua redacção actua-
lizada.

Conferida, está conforme.

12 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2001388039

TORRES NOVAS

AMBIOBRA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1969/030220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
030220.

Certifico que entre:
1.º Pedro Gil Rodrigues Maia Serôdio, divorciado, natural da fre-

guesia de Torres Novas (Santiago), concelho de Torres Novas, núme-
ro de identificação fiscal 211288640.

2.º João José Rodrigues Maia Serôdio, solteiro, maior, natural da
freguesia de Torres Novas (São Pedro), concelho de Torres Novas,
número de identificação fiscal 212856502, ambos residentes no Lar-
go da Palmeira, 39, Meia-Via, Torres Novas.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos bilhetes de identidade
n.os 10181782 de 29 de Janeiro de 2003 e 10662818 de 17 de No-
vembro de 1998, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de
Santarém.

E disseram que, constituem entre si uma sociedade comercial por
quotas, que se regerá pelos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AMBIOBRA, Construções, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Boa Esperança, 18-A,
no lugar e freguesia de Meia-Via, concelho de Torres Novas.

2 � A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a criar su-

cursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de represen-
tação em território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção de obras públicas e pri-
vadas, compra e venda de imóveis rústicos e urbanos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, cada uma no
valor de 2500 euros, pertencentes uma ao sócio Pedro Gil Rodrigues
Maia Serôdio e outra ao sócio João José Rodrigues Maia Serôdio.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, que pode não ser remunerada se tal
for deliberado em assembleia geral, será exercida por dois ou mais
gerentes, a nomear em assembleia geral, sócios ou não, ficando desde
já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Na cessão de quotas a não sócios a sociedade em primeiro e os
sócios não cedentes em segundos têm direito de preferência.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 250 000 euros, e restituídas quando permitido.

Conferida, está conforme.

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2000301800

SETÚBAL
GRÂNDOLA

TULIPAMAR � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Tróia, Carvalhal, Grândola

Capital social: € 1 800 000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 396/
990730; identificação de pessoa colectiva n.º 504807226;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, inscrição n.º 4 e inscri-
ção n.º 6; números e datas das apresentações: 8 e 9/020304; 14,
15 e 16/020910.

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

1.º Cessação de funções dos membros do conselho fiscal, por re-
núncia em 29 de Março de 2001.

2.º Designação do conselho fiscal.
Data: 29 de Março de 2001.
Conselho fiscal: presidente � Magalhães, Neves e Associados, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida da Boavista, 3523, 1º Porto;
vogais: Fernando Jorge Dias da Silva Rodrigues, casado, Rua de João
Andersen, 66, 7.º direito, Porto; e António José Ramos Mota Rodrigues,
casado, Rua de Moçambique, 1, cave, Lisboa; suplente: António Dias e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Amoreiras, Torre
1, 7.º Lisboa.

3.º Cessação de funções de administrador de António Manuel Pin-
to, por renúncia em 25 de Março de 2002.

4.º Cessação de funções de administrador de Abílio Manuel Pinto
Rodrigues de Almeida Morgado, por renúncia em 28 de Fevereiro de
2002.

5.º Designação de administradores.
Designados: presidente � Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão,

casado, Campo Grande, 380, lote 3-A, 7.º A, Lisboa; vogais: Ângelo
Gabriel Ribeiro dos Santos Paupério, casado, Calçada da Arrábida, 1,
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hab. C-51, Porto; José António Martins de Jesus, casado, Rua de Manuel
Santos, 48-B, 1.º direito, Lisboa e Rui Manuel Falcão D�Ávila e Pe-
reira, casado, Rua de Eugénio de Castro, 370, hab. 105, Porto.

Data: 25 de Março de 2002.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2001506929

MARVERO � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Tróia, Carvalhal, Grândola

Capital social: € 600 000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 397/
990730; identificação de pessoa colectiva n.º 504807200;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, inscrição n.º 4 e inscri-
ção n.º 6; números e datas das apresentações: 14 e 15/020304 e 8,
9 e 10/020910.

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

1.º Cessação de funções dos membros do conselho fiscal, por re-
núncia em 29 de Março de 2001.

2.º Designação do conselho fiscal.
Data: 29 de Março de 2001.
Conselho fiscal: presidente � Magalhães, Neves e Associados, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida da Boavista, 3523, 1º Porto;
vogais: Fernando Jorge Dias da Silva Rodrigues, casado, Rua de João
Andersen, 66, 7.º direito, Porto; e António José Ramos Mota Rodrigues,
casado, Rua de Moçambique, 1, cave, Lisboa; suplente: António Dias e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Amoreiras, torre
1, 7.º Lisboa.

3.º Cessação de funções de administrador de António Manuel Pin-
to, por renúncia em 25 de Março de 2002.

4.º Cessação de funções de administrador de Abílio Manuel Pinto
Rodrigues de Almeida Morgado, por renúncia em 28 de Fevereiro de 2002.

5.º Designação de administradores.
Designados: presidente � Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão,

casado, Campo Grande, 380, lote 3-A, 7.º A, Lisboa; vogais: Ângelo
Gabriel Ribeiro dos Santos Paupério, casado, Calçada da Arrábida, 1,
hab. C-51, Porto; José António Martins de Jesus, casado, Rua de Manuel
Santos, 48-B, 1.º direito, Lisboa e Rui Manuel Falcão d�Ávila e Perei-
ra, casado, Rua de Eugénio de Castro, 370, hab. 105, Porto.

Data: 25 de Março de 2002.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2001507666

GRADIMO � SOCIEDADE DE GESTÃO
DE INVESTIMENTOS, L.DA

Sede: Estrada Principal do Carvalhal, Carvalhal, Grândola

Capital Social: € 200 000,00

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 336/
970530; identificação de pessoa colectiva n.º 503951129; inscri-
ção n.º 13 e inscrição n.º 14; números e data das apresentações: 5,
6 e 7/020702.

Certifico que, por escritura de 17 de Abril de 2002 do 17.º Cartó-
rio Notarial de Lisboa, foi alterado o artigo 2.º, que passou a ser do
teor seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto consiste na construção de edifícios, prestação de servi-
ços de consultadoria no âmbito da construção civil e urbanismo, com-
pra e venda de imóveis, gestão e administração de bens próprios ou
alheios, investimentos financeiros e gestão de investimentos.

Certifico ainda que por escritura de 12 de Junho de 2002 do Cartó-
rio Notarial de Alenquer, foi alterado o artigo 3.º, que passou a ser do
seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
200 000 euros e corresponde à soma das três quotas dos sócios do

seguinte modo: Jorge Humberto Mendes Gago de Oliveira uma quota
de 100 000 euros; TAJ � Investiments Corporation uma quota de
99 000 euros; e GRADIMO � Sociedade de Gestão de Investi-
mentos, L.da uma quota de 100 euros.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2001507569

MOITA

FRANQUES E LUCAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Largo das Palmeiras, Centro Comercial, loja 25, Moita

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula n.º 1160/
950927; identificação de pessoa colectiva n.º 503711861;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 8 e 10/2603002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe renunciou à ge-
rência a ex-sócia Maria dos Anjos Carreira Capela Veloso Lucas, em
8 de Março de 2001, e foi aumentado o capital com a quantia de
602 410$ subscrito pela sócia Ivone Franques Alegria Ribeiro Chula,
tendo em consequência alterado o contrato quanto ao artigo 3.º

Capital: € 5000.
Sócia e quotas: Ivone Franques Alegria Ribeiro Chula, duas quotas

de € 2500.

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

Conferida está conforme.

17 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda Ne-
ves Abrunheiro Andrade. 1000199599

COLÉGIO DAS ARROTEIAS, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, gaveto com a Rua dos Fazendeiros,
Arroteias, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula n.º 1219/
960409; identificação de pessoa colectiva n.º 503634581;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 5 e 6/1202003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi lavrado o
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e a inscrição n.º 7, cujo teor é o
seguinte:

Exoneração por renúncia da ex-sócia Ivone Cortez Garrido.
Data: 15 de Outubro de 2002.
Facto inscrito: alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Domingas da Conceição Fialho Borralho e Florbela

Cardoso Dias Regra 2500 euros cada.
Gerência: É exercida por ambas as sócias, que desde já ficam no-

meadas gerentes.

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

Conferida, está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 1000199598

SNACK BAR O TROPICAL SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Sede: Centro Comercial Vale da Amoreira, zona F, loja 39,
Vale da Amoreira, Moita

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula n.º 576/
891023; identificação de pessoa colectiva n.º 502236582; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/1202003.
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Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada a
liquidação e as contas aprovadas em 17 de Janeiro de 2003.

Conferida está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 1000199596

SEIXAL

FALCÃO E TEIXEIRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3252/
940519; identificação de pessoa colectiva n.º 503196240.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

15 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895473

TEIXEIRA E FALCÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2680/
920901; identificação de pessoa colectiva n.º 502830255.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

15 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895465

COUSINHA � ELECTROMECÂNICA E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5237/
990727; identificação de pessoa colectiva n.º 504603302.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

15 de Fevereiro de 2003. � Pelo Escriturário, (Assinatura ile-
gível.) 2002895457

NIZA CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1847/
891205; identificação de pessoa colectiva n.º 502252880.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

15 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895449

CLAE � CENTRO DE LÍNGUAS E APOIO ESCOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4601/
980216; identificação de pessoa colectiva n.º 504076361.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta

respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

8 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895350

O CANTINHO DOS AMIGOS
CENTRO DE APOIO ESCOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1800/
890822; identificação de pessoa colectiva n.º 502208996.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

8 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895341

AUTO MARCO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 955/
830721; identificação de pessoa colectiva n.º 501424415.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

8 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002875149

MONTABOMBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2615/
920609; identificação de pessoa colectiva n.º 502779926.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

8 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895279

CONGELADOS E CHARCUTARIA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5052/
990308; identificação de pessoa colectiva n.º 504479954.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

8 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895260

FRANCISCO LUÍS MAGRITO SILVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5423/
000103; identificação de pessoa colectiva n.º 504715704.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002892342

CIASE II � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5015/
990129; identificação de pessoa colectiva n.º 504362569.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002892326

SANEGAL � SOCIEDADE DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3802/
960115; identificação de pessoa colectiva n.º 503555380.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002892385

NATUS � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3781/
951228; identificação de pessoa colectiva n.º 503545996.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002892393

FERREIRA & LEITE, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3397/
941121; identificação de pessoa colectiva n.º 503292925.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002892350

DOMINGOS & GOMES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3187/
940308; identificação de pessoa colectiva n.º 503177920.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002892369

AUTO PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2182/
910116; identificação de pessoa colectiva n.º 502480866.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002892334

RATO & CORTÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1947/
900319; identificação de pessoa colectiva n.º 502316020.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002892377

MEDIADORA PRAGAL PARQUE
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5452/
000124; identificação de pessoa colectiva n.º P504908464.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

8 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895252

ANA MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2109/
901025; identificação de pessoa colectiva n.º P502439165.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

8 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895325

ODETE DUARTE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6014/
010320; identificação de pessoa colectiva n.º P505377993
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

8 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895309

CARLOS SOUSA, COMPETIÇÃO AUTOMÓVEL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3451/
950113; identificação de pessoa colectiva n.º P503325309.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

8 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895295

PINHALGÁS � INSTALAÇÃO E REVENDA DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3760/
951129; identificação de pessoa colectiva n.º P503535435.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

8 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895244

J. F. ARNAUD, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1986/
900515; identificação de pessoa colectiva n.º P502346990.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

8 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895236

CASANOVA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1783/
890725; identificação de pessoa colectiva n.º P502194871.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

8 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895287

L. P. M. F. C. PINHAL FRADES � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4821/
980806; identificação de pessoa colectiva n.º P504340506.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

8 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895228

A. E. S. � AUTO ELECTRIFICADORA DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 399/
770826; identificação de pessoa colectiva n.º P500633525.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

8 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895210

NIPOCONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2107/
901024; identificação de pessoa colectiva n.º P502439157.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

8 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895201

L. TAVARES � DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2809/
930119; identificação de pessoa colectiva n.º P502902744.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

8 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895198

LUCILUZ � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3315/
940726; identificação de pessoa colectiva n.º P503239801.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

8 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2000296785

AMORASPORT � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6541/
020109; identificação de pessoa colectiva n.º P505845490.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

1 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002895163

ESQUADRIA � MOLDURAS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4347/
970721; identificação de pessoa colectiva n.º P503927953.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

1 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2000359990

JESSIPINTA � PINTURA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5204/
990701; identificação de pessoa colectiva n.º P504750232.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme original.

1 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2000360009

SESIMBRA

MONTEZ & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 629;
identificação de pessoa colectiva n.º 502596325; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 3/021209.

Certifico que foi alterado o pacto social da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 2.º, 3.º e 5.º, os quais ficaram com o teor seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de prestação de ser-
viços hoteleiros de restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado pela soma das seguintes quotas: uma de
4250 euros pertencente ao sócio António Rui Antunes e outra de
750 euros, pertencente ao sócio José Francisco Grave.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio António Rui Antunes,
que desde já fica nomeado gerente, o qual obrigará a sociedade em
todos os seus actos e contratos, activa e passivamente.

A redacção actualizada do pacto social, ficou depositada na pasta
respectiva.

26 de Dezembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2001619758

CHURRASCARIA BICO AMARELO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2143;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030129.

Certifico que por Maria José Ribeiro da Silva Carvalho, casada com
Alcindo Cardoso Carvalho, na comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Churrascaria �Bico Amarelo�,
Unipessoal, L.da, é uma sociedade unipessoal por quotas e tem sede na
Rua da Serra da Arrábida, lote 755, Boa Água 1, Quinta do Conde,
concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais, ou outras formas de representação social.

2.º

O objecto social da sociedade é o de venda de frangos e outros
produtos assados na brasa, venda de produtos de charcutaria e venda
de outra comida confeccionada, para comer forma, com o CAE
n.º 55 306.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia única, Maria José Ribeiro da Silva Carvalho.

2 � Poderá haver prestações suplementares de capital até ao limi-
te de 10 vezes o capital social.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão da
sócia única, será exercida pela sócia, que, desde já é nomeada gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

5.º

1 � A sócia única exerce as competências das assembleias gerais.
2 � As decisões da sócia, de natureza igual às deliberações da

assembleia geral, devem ser registadas em acta e assinadas pela sócia.
3 � A sócia única poderá celebrar com a sociedade negócios jurí-

dicos.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2002830312

SOUSA & MOTTA � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2148;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20030128.

Certifico que entre Aleixo Luís Leonetti Terra da Motta, divor-
ciado; e Marta Susana de Sousa Simões Ferreira, solteira, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Sousa & Motta � Actividades
Turísticas, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Quinta, Quinta dos Amare-
los, Aldeia do Meco, freguesia do Castelo, concelho de Sesimbra,
podendo a gerência instalar escritório ou qualquer outra forma de
representação em qualquer local do território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a gestão de empreendimentos turísti-
cos, realização de eventos e actividades de lazer e recreação.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 20 000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 9980 euros
do sócio Aleixo Luís Leonetti Terra da Motta e outra de 10 020 euros
pertencente à sócia Marta Susana Sousa Simões Ferreira.

ARTIGO 5.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
50 000 euros, bem como poderão os mesmos efectuar à sociedade os
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suprimentos de que esta necessite, nos termos que forem estabeleci-
dos em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, parcial ou total, é livre entre sócios, carecendo
no entanto do consentimento da sociedade a cessão de quotas a estra-
nhos, caso em que os restantes sócios e, depois, a sociedade terão
direito de preferência nessa transmissão.

ARTIGO 7.º

À sociedade é permitido efectuar amortização de quotas, quando
estas hajam sido penhoradas, arrestadas, apreendidas ou quando, por
qualquer motivo deva proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em qualquer processo judicial, ou por morte de qualquer dos
sócios.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade é exercida por um ou mais gerentes eleitos
ou nomeados em assembleia geral entre os sócios ou estranhos, com
a remuneração que for fixada em assembleia geral, por mandatos de
12 meses.

§ 1.º Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura de um
dos gerentes.

§ 2.º é interdito aos gerentes assinar, em nome da sociedade, quais-
quer actos, contratos ou documentos alheios ao objecto da sociedade,
designadamente letras de favor, avales e fianças.

§ 3.º A sociedade poderá nomear mandatários para fins especifica-
dos em procuração bastante.

§ 4.º Ficam desde já nomeados gerentes os actuais sócios.

ARTIGO 9.º

A convocação das assembleias gerais far-se-á por meio de carta
registada com aviso de recepção com o mínimo de 15 dias de antece-
dência, sempre que a lei não exija outras formalidades.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001618301

ANTÓNIO MARTINS GAMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1716;
identificação de pessoa colectiva n.º 505397650; inscrição n.º 2 e
inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 2 e 3/20030128.

Certifico que Cláudia Isabel dos Santos Guerreiro Gamas foi nome-
ada gerente da sociedade em epígrafe.

Mais certifico que João Hernâni Marques Rodrigues foi exonerado
de gerente da mesma sociedade em 25 de Junho de 2001.

A fotocópia da acta da assembleia geral ficou depositada na pasta
respectiva.

7 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001619936

CRUZ & GROSSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 580;
identificação de pessoa colectiva n.º 502448342; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/20030128.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Rua de
S. Pedro, lote 880, Boa Água I, freguesia da Quinta do Conde, conce-
lho de Sesimbra:

A redacção actualizada do pacto social, ficou depositada na pasta
respectiva.

7 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001619928

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MOLDOLUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1802;
identificação de pessoa colectiva n.º 505432706; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20030124.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Rua de
Cassiano Branco, lote 972, Quinta do Conde I, freguesia da Quinta do
Conde, concelho de Sesimbra.

A redacção actualizada do pacto social, ficou depositada na pasta
respectiva.

7 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2000972306

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO
ECONÓMICA UNIÃO TRABALHADORA ZAMBUJALENSE, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 10;
identificação de pessoa colectiva n.º 500703620; inscrição n.º 16;
número e data da apresentação: 1/20030130.

Certifico que foi inscrita a nomeação dos membros dos corpos
sociais para o biénio de 2003/2004 da cooperativa em epígrafe.

Direcção: presidente � José Lucas Simões Duarte; tesoureiro: António
dos Reis Cruz; Secretário: Fernanda do Carmo Grilo Rodrigues Carvalho,
viúva; Vogal: Maria Teresa de Jesus Urbano; Vogal: Rita Maria Patrício
Quaresma Marques; Suplente: Vitória Maria Moedas Mateus, casada;
Suplente: Hugo Miguel Marques Cipriano, casado.

Conselho fiscal: presidente � Joaquim Manuel dos Reis Viegas;
Vogal: Domingos Luís Pinto, casado; Vogal: Carlos Afonso da Luz e
Silva; Suplente: Lisandro Manuel Lino Gomes Galo, casado;
Suplente: Mariana da Conceição Nunes Marques.

A acta da assembleia geral ficou depositada na pasta respectiva.

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001619952

SILVA, SANTOS & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 93;
identificação de pessoa colectiva n.º 500410690; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20030129.

Certifico que foi inscrita a dissolução e aprovação das contas da
sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 24 de Janeiro de 2003.

O documento que serviu de base ao registo encontra-se arquivado
na respectiva pasta.

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001619944

PRUST � PROPRIEDADES RÚSTICAS E URBANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1674;
identificação de pessoa colectiva n.º 502168986; inscrição n.º PC;
número e data da apresentação: PC-20030127.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas de 2001.

6 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001619863

ESCOLA DE GOLFE ANTÓNIO DANTAS E FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1556;
identificação de pessoa colectiva n.º 504692151; inscrição n.º PC;
número e data da apresentação: PC-20020729.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas de 2001.

29 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 2001618794



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 111 � 14 de Maio de 200310 168-(82)

SIMDIGO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1840;
identificação de pessoa colectiva n.º 505672880; inscrições n.os 1 e
2; números e data das apresentações: 1 e 2/20030127.

Certifico que Maria José Bastos Marques renunciou à gerência da
sociedade em epígrafe, em 20 de Janeiro de 2003.

Mais certifico que Vítor Manuel de Matos Simões foi nomeado
gerente da mesma sociedade.

O texto da acta da assembleia geral ficou depositado na pasta res-
pectiva.

7 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001619910

CGH � COMPANHIA GERAL HÍPICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 971;
identificação de pessoa colectiva n.º 503521086; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/20030115.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 29 de Dezembro de 1999.

5 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2002830320

CELEIRO DE SANTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 466;
identificação de pessoa colectiva n.º 502086408; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 2/20030203.

Certifico que foi alterado o pacto social, da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 3.º e 5.º, os quais ficaram com o teor seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se representado por quatro quotas: uma do
valor nominal de 1995,19 euros e outra de 1004,81 euros, perten-
centes ao sócio Aníbal Morais Gadanho; e duas iguais, do valor nomi-
nal de 1000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Maurício
Salvador e Américo Fernando Nunes Neto.

5.º

1 � A representação da sociedade, em juízo ou fora dele, activa
ou passivamente, será feita por dois ou mais gerentes, eleitos em
assembleia geral.

2 � Os sócios ficam desde já nomeados gerentes, remunerados ou
não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

3 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo obrigatoriamente
um deles o gerente Aníbal Morais Gadanho.

4 � A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor ou outros actos e contratos, estranhos ao objecto social.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2002830410

GUIMATRANS � TRANSPORTES PÚBLICOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1478;
identificação de pessoa colectiva n.º 504373889; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20030205.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 20 de Janeiro de 2003.

17 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2002830355

J. B. ANSELMO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ELECTRODOMÉSTICOS, MATERIAL ELÉCTRICO

E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 528;
identificação de pessoa colectiva n.º 502270012; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 3/20030130.

Certifico que foi inscrita a alteração parcial do pacto da sociedade
em epígrafe, com a alteração da firma para J. B. Anselmo, L.da, ten-
do os artigos 1.º e 2.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. B. Anselmo, L.da, tem a sua sede na
Rua de São Tiago, lote 789, rés-do-chão, direito, Boa Água 1, fregue-
sia de Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de cons-
trução civil, obras públicas e particulares.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001619960

MARCO DIAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1745;
identificação de pessoa colectiva n.º 505070197; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 4/20030124.

Certifico que foi inscrito o reforço de capital da sociedade em
epígrafe e a sua transformação para sociedade plural por quotas, alte-
rando a firma para Marco Dias & A. Rodrigues � Construção
Civil, L.da. foram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 6.º, que fica-
ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marco Dias & A. Rodrigues �
Construção Civil, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil e
obras públicas, isolamentos, canalização, acabamentos, pintura, lim-
pezas, instalações eléctricas e serralharia. Compra e venda de bens
imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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,
estando já nomeados gerentes, ambos os sócios.

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere ao sócio não cedente.

O texto completo da redacção actualizada do pacto social ficou
depositado na pasta respectiva.

7 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001619901

ZIMBRADIVER � EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1693;
identificação de pessoa colectiva n.º 505064804; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 6/20030123.
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Certifico que foi inscrita a alteração parcial do pacto da sociedade
em epígrafe, tendo o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
12 470 euros; e outra do valor nominal de 6265 euros, ambas perten-
centes ao sócio Jorge dos Santos Ferreira; e outra do valor nominal
de 6265 euros, pertencente ao sócio Nuno Filipe Romano Ferreira.

O texto completo da redacção actualizada do pacto social ficou
depositado na pasta respectiva.

7 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001619898

TÁXIS CARLOS GUEDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2155;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030131.

Certifico que Carlos Manuel Mendes Guedes, casado com Maria de
Lurdes Pereira Ribeiro Guedes, 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 Táxis Carlos Guedes, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Norton de Matos,
69, 3.º, direito, frente, Quinta do Conde 2, freguesia de Quinta do Conde,
concelho de Sesimbra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001618344

MOGWAY � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2154;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030130.

Certifico que, entre Alexandra Marques Neto Marques, solteira,
maior; e Lídia Ferraria Marques Marques, divorciada, 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 MOGWAY � Serviços de
Contabilidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Vale, no lugar de
Almoinha, freguesia do Castelo, concelho de Sesimbra.

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 em serviços de contabilidade.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de 3000 euros, titulada pela sócia Alexandra Marques Neto Marques; e
outra do valor nominal de 2000 euros, titulada pela sócia Lídia Ferraria
Marques Marques.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001618336

DULCE M. MANUTENÇÕES DE LIMPEZA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2153;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20030130.

Certifico que Dulce Maria Lopes Albuquerque Marques, casada com
Vítor Manuel Fernandes Marques, na comunhão de adquiridos, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Dulce M. Manutenções de Limpeza,
Unipessoal, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Cova dos Vidros,
68, 1.º, esquerdo, Quinta do Conde II, freguesia de Quinta do Conde,
concelho de Sesimbra.

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

3 � É dispensada a deliberação do sócio para a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto: serviços de limpeza e tratamento
de chão.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, que corresponde a uma quota de igual valor, pertencente
ao sócio.

5.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo da sócia Dulce Maria Lopes Albuquerque
Marques.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001618328
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COMPOS SUL � CONTABILIDADE E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1611;
identificação de pessoa colectiva n.º 505057093; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/20030130.

Certifico que Cristina Maria Ramos dos Santos Garrido Lopes re-
nunciou à gerência da sociedade em epígrafe.

O documento que serviu de base ao registo encontra-se depositado
na pasta respectiva.

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001619995

PEDRO SILVA FILIPE � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2152;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20030129.

Certifico que entre Pedro Manuel Barracha Filipe, casado com Sílvia
Maria Dionísio Leandro Filipe, na comunhão de adquiridos; Filipe José
Barracha Filipe, casado com Ana Isabel Cagica Macedo Filipe, na comu-
nhão de adquiridos; e Pedro da Silva Filipe, casado com Maria de Sales do
Nascimento Barracha da Silva Filipe, na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro Silva Filipe � Sociedade
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Virgílio Mesquita Lopes,
1, C, freguesia de Santiago, concelho de Sesimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras for-
mas de representação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: duas iguais, do valor
nominal de 2050 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro
Manuel Barracha Filipe e Filipe José Barracha Filipe; e outra do valor
nominal de 900 euros, pertencente ao sócio Pedro da Silva Filipe.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
ao capital, até ao montante global de 150 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios ou a não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes, todos os sócios.

2 � Ao sócio Pedro da Silva Filipe é conferido o direito especial
à gerência.

3 � A sociedade obriga-se com:
a) A intervenção do gerente Pedro da Silva Filipe;
b) A intervenção conjunta dos outros dois gerentes nomeados; e
c) A intervenção de um procurador, dentro dos limites da respec-

tiva procuração.
4 � 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 de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação,

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o 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 exclusão ou exoneração de qualquer sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros, sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001618310

JOSÉ NASCIMENTO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2145;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030124.

Certifico que entre José Joaquim Marques do Nascimento, casado
com Geraldina Manuela Marques dos Santos Nascimento, na comu-
nhão de adquiridos; e Maria Cecília Madureira Fontela Teixeira, casa-
da com Fernando Teixeira, na comunhão de adquiridos, foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Nascimento & Teixeira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante D. Henrique,
lote 2884, Quinta do Conde 3, freguesia de Quinta do Conde, conce-
lho de Sesimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras for-
mas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimentos
de café e cervejaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção conjunta
de dois gerentes.

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes, o sócio José Joaquim
Marques Nascimento e o não sócio, Fernando Teixeira, casado, resi-
dente na Quinta do Fanqueiro, 8, 2.º, direito, Foros da Amora, Seixal.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere ao sócio não cedente.
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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 exclusão ou exoneração de qualquer sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001619979

LDF � TÁXIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2005;
identificação de pessoa colectiva n.º 506149684; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/20030204.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi transformada em socie-
dade plural por quotas, tendo mudado a firma para LDF � Táxis, L.da,
tendo, em consequência, alterado os artigos 1.º, 2.º, 5.º e 6.º e elimi-
nado o artigo 7.º do contrato social, os quais ficaram com o teor
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a forma de sociedade comercial por quotas plural.

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma LDF � Táxis, L.da

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio Luciano Duarte Fran-
cisco; e uma do valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio
Helder Alcobia Francisco.

ARTIGO 6.º

A gerência e a representação da sociedade competem a sócios ou a
não sócios, estando já nomeados gerentes os sócios, sendo necessária a
intervenção de um gerente, para obrigar a sociedade, nos termos da lei.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

17 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2002830347

I. G. R. COMÉRCIO, MONTAGEM DE CAIXILHARIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2157;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030207.

Certifico que, por Igor Alexandre Gonçalves dos Reis, 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 I. G. R. Comércio, Montagem de
Caixilharias, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santo António, 110, G,
Casal do Sapo, freguesia da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sua sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim,
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria, comércio e monta-
gem de caixilharias; estruturas e construções metálicas; tubagens; es-
tores; vidros e equipamentos industriais.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme ele decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2002830363

CARLOTRANS � TRANSPORTES MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2158;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030210.

Certifico que, por Joaquim António Carlota e mulher, Albertina de
Sousa Lucas Ameixieira Carlota, casados na comunhão de adquiridos;
e Sandra Isabel de Sousa Carlota, solteira, 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 CARLOTRANS � Transportes
Mercadorias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João das Regras,
lote 2624, Quinta do Conde, freguesia de Quinta do Conde, concelho
de Sesimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cri-
adas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrem, de âmbito nacional e internacional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 25 000 euros, pertencente ao sócio Joaquim António
Carlota; uma do valor nominal de 15 000 euros, pertencente à sócia
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Albertina de Sousa Lucas Ameixeira Carlota; e outra do valor nomi-
nal de 10 000 euros, pertencente à sócia Sandra Isabel de Sousa Carlota.

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, é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes, nos termos da lei.

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 Joaquim António
Carlota, e Albertina de Sousa Lucas Ameixeira Carlota, e o não sócio
José Maria Salvado Caeiro, casado, residente na Rua de Bernardino
Machado, lote 429-B, Quinta do Conde.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de 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 fa-
lida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem o consen-
timento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2002830398

AFRICALINE TRADING � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1980;
identificação de pessoa colectiva n.º 505155214; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 6 e 8/20030210.

Certifico que Isabel Maria Miguel Correia Borga renunciou à gerên-
cia da sociedade em epígrafe, em 7 de Janeiro de 2003, e foi alterado
o pacto social quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com o teor seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000,
dividido em três quotas: duas iguais de € 1666,67, pertencentes uma
a cada um dos sócios Jorge Paulo Gonçalves de Sousa e Vasco Ciríaco
Ramos da Cruz; e outra do valor nominal de € 1666,66, ao sócio
Manuel Francisco Cardoso.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

19 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2002830380

O BALÃOZINHO INFANTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2159;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030211.

Certifico que, por Luís Manuel Baptista de Oliveira e mulher, Esme-
ralda Saraiva Alves de Oliveira, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Balãozinho Infantário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pero Escobar, lote 3034,
Quinta do Conde 3, freguesia da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimento
de creche, jardim-de-infância, e ATL (actividades de tempos livres).

ARTIGO 3.º

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

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, é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2002830371

TIDEAN � TRANSPORTE DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2038;
identificação de pessoa colectiva n.º 506095606; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20030204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de € 20 000 para € 50 000, tendo, em consequência,
o artigo 3.º do pacto social ficado com o teor seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 50 000 e
está dividido nas seguintes quotas: uma no valor nominal de € 20 000,
pertencente à sócia Ana Carina de Almeida Figueiredo; e duas quotas de
igual valor nominal de € 15 000, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Carlos Manuel Ribeiro Dias e Tiago Emanuel Caetano Neto.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

17 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2002830339

ARTASIA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 962;
identificação de pessoa colectiva n.º 503473081; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 1/20030210.

Certifico que foi aumentado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para € 5000 e alterado o pacto social da sociedade em
epígrafe, tendo, em consequência, o artigo 3.º do referido pacto, fica-
do com o teor seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de € 5000, e corresponde
à soma de duas quotas: uma de € 2500, pertencente ao sócio José
Fernando Proença de Almeida, a outra de € 2500, em comum, da
sócia Catarina Ataíde Mota de Melo Antunes, do sócio Ernesto Luís
Mota de Melo Antunes e da sócia Joana Ataíde Mota de Melo Antunes,
nas proporções de 33% para a primeira, 17% para a segunda e 50%
para a terceira.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

19 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2002830401
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SETÚBAL

SILVA & SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 456/
621122; identificação de pessoa colectiva n.º 500248492; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 12/20020911.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação com aumento de capital e alteração parcial do

contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 2410$, em dinheiro,

quanto a 820$, pelas quotas de Fernando Artur de Oliveira de Almeida;
386$, por Dina Teresa Kaiseler Gonçalves; e 602$, por cada um dos
sócios Fernando Manuel Gonçalves de Almeida e Dina Cristina Gon-
çalves de Almeida, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respecti-
vo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das cinco quotas seguintes: duas
quotas de valor nominal de 900 euros e 800 euros cada uma, perten-
centes ao sócio Fernando Artur de Oliveira de Almeida; uma quota de
valor nominal de 800 euros, pertencente à sócia Dina Teresa Kaiseler
Gonçalves; e duas quotas iguais, de valor nominal de 1250 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando Manuel Gon-
çalves de Almeida e Dina Cristina Gonçalves de Almeida.

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2001057563

J. J. SALGUEIRO & FARELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 218/19490930;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 148/20011228.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação com aumento de capital e alteração parcial do

contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, em dinheiro, quanto

a 361 446$, por José Casimiro Júnior, Maria de Lourdes Gonçalves Casimiro
Laranjo, Carlos Gonçalves Casimiro, João Carlos Gonçalves Casimiro, e
José Ricardo Gonçalves Casimiro; e 120 482$, por cada um dos sócios
Carlos Gonçalves Casimiro, e João Carlos Gonçalves Casimiro, tendo,
em consequência, o artigo 2.º do respectivo contrato ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, repartido por três quotas: uma no valor de 3000 euros,
pertencente a João Carlos Gonçalves Casimiro, Maria de Lourdes
Gonçalves Casimiro Laranjo, José Ricardo Gonçalves Casimiro, Carlos
Gonçalves Casimiro e José Casimiro Júnior, em comum e sem deter-
minação de parte ou direito; uma no valor de 1000 euros, pertencen-
te a João Carlos Gonçalves Casimiro; e, uma no valor de 1000 euros,
pertencente a Carlos Gonçalves Casimiro.

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

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 1000199513

A VIDREIRA CENTRAL DE SETÚBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 862/740422;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 19/20021121.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação com aumento de capital e alteração parcial do

contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 367 410$, em dinhei-

ro, quanto a 280 628$, por Eduardo Ribeiro Anacleto; e 86 782$,

por Palmira Ribeiro Anacleto, tendo, em consequência, o artigo 2.º
do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000 e re-
presentado por sete quotas, pertencendo seis ao sócio Eduardo Ribei-
ro Anacleto, cujos valores são os seguintes: € 374,10; € 2646,76;
€ 229,45; € 169,59; € 229,45; e € 169,59; e uma de € 1181,06,
pertencente à sócia Palmira Ribeiro Anacleto.

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

10 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 1000199512

TEJISADO � SOCIEDADE EXPORTADORA DE OSTRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 581/
670607; identificação de pessoa colectiva n.º 501071776; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 5/20020222.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação com aumento de capital e alteração parcial do

contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, em dinheiro,

quanto a 451 807$50, por MARZIA � Sociedade Exportadora, L.da; e
150 602$50, pelos restantes sócios, tendo sido alterado o artigo 3.º do
contrato, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de 5000 euros,
e é formado por cinco quotas, e pertencem à sócia MARZIA � Socie-
dade Exportadora, L.da, o valor de 3750 euros; ao sócio Carlos Alberto
de Carvalho Martins Pintado, o valor de 312,50 euros; à sócia Ana Filipa
Mendes Martins Pintado, o valor de 312,50 euros, à sócia Patrícia Men-
des Martins Pintado, o valor de 312,50 euros; e à sócia Ana Catarina
Mendes Martins Pintado, o valor de 312,50 euros.

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000199511

BIOPLUS � SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4997/
981106; identificação de pessoa colectiva n.º 504281836; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/981106.

Certifico que:
1) Vítor Manuel Farinha Fidalgo, casado com Maria João Martinho

Morais Fidalgo, na comunhão de adquiridos, Rua de Silva Porto, 19,
2.º, esquerdo, Setúbal; e

2) Abílio António Fidalgo, casado com Maria de Lurdes Cristóvão
Farinha Fidalgo, na comunhão geral, Praceta de José Maria da Silva,
3, 2.º, direito, Setúbal,
constituíram a sociedade a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BIOPLUS � Sistemas de Higiene e
Limpeza, L.da, vai ter a sua sede na Avenida do Doutor António Rodrigues
Manito, 73, rés-do-chão, direito, freguesia de São Julião, concelho de
Setúbal, e durará por tempo indeterminado a contar de hoje.

2 � Poderá a sociedade abrir filiais, sucursais ou qualquer outras
formas de representação onde e quando a assembleia geral delibere.

3 � A gerência poderá deslocar a sede da sociedade, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de produtos de lim-
peza e higiene � sistemas de higiene e limpeza.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 1 000 000$,
e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma com o valor nominal de
600 000$, pertencente ao sócio Vítor Manuel Farinha Fidalgo, e outra
com o valor nominal de 400 000$, pertencente ao sócio Abílio António
Fidalgo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertencem ao sócio Vítor Manuel Fari-
nha Fidalgo que, desde já, fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

Ficam da conta da sociedade todas as despesas com a sua constitui-
ção, designadamente as desta escritura, registo e despesas inerentes
que são da responsabilidade da sociedade.

A gerência fica, desde já, autorizada a efectuar levantamentos da
conta de depósito em nome da sociedade e a celebrar quaisquer actos
ou contratos antes do registo definitivo.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000099630

GEMORAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 670/
690902; identificação de pessoa colectiva n.º 500126208; inscri-
ção n.º 26; número e data da apresentação: 2/20020605.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Designação dos membros do conselho de administração e fiscal

único, efectuada em 28 de Março de 2002.
Administradores: presidente � Fernando Lopes Subtil, casado;

Natalina de Lurdes da Fonseca Cramez Subtil, casada; e Cláudio Cramez
Subtil, solteiro, todos residentes na Quinta do Pinheiro, Fonte de
Sesimbra, Santana, Sesimbra.

Fiscal único: Reinaldo Soares, Rogério Coelho & José Jacob, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Reinaldo Ma-
nuel Rodrigues Soares, revisor oficial de contas, residente na Rua da
Batalha do Viso, Quinta de São Francisco, Casal do Moinho, 8.º, direi-
to, Setúbal; suplente � Rogério Carlos Guedes Coelho, revisor oficial
de contas, casado, residente na Praça de Portugal, 6, 3.º, esquerdo, Setúbal.

Prazo: triénio de 2002-2004.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 1000199594

GEMORAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 670/690902;
identificação de pessoa colectiva n.º 500126208; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 3/20020703.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de Cláudio Cramez Subtil, em 8 de Abril de

2002, por renúncia.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 1000199589

GEMORAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 670/
690902; identificação de pessoa colectiva n.º 500126208; inscri-
ção n.º 27; número e data da apresentação: 1/20021129.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Deliberação de redução do capital.
Data: 27 de Novembro de 2002.
Montante da redução: 1 000 000 euros, para cobertura de prejuízos.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 1000199585

A VIDREIRA CENTRAL DE SETÚBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 862/
740422.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, dos anos de
2000 e 2001.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 1000199597

PREDIBÉRICO � CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4894/
980707; identificação de pessoa colectiva n.º 504226428;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20010201.

Certifico que foi alterada a sede da sociedade, tendo em consequência
o n.º 1 do artigo 1.º do contrato, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de PREDIBÉRICO � Constru-
ção Civil, S. A., e tem a sua sede social na Avenida do Dr. António
Rodrigues Manito, 101, 1.º, esquerdo, freguesia de São Julião, em
Setúbal.

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

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000099629

PREDIBÉRICO � CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4894/
980707; identificação de pessoa colectiva n.º 504226428; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/20000316.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 40 000 000$; quanto a

38 700 000$, por conversão de créditos e 1 300 000$, em dinheiro.
Artigo alterado: 4.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 70 000 000$, está integralmente realizado e
dividido em 70 000 acções, com o valor nominal de 1000$ cada.

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

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000099628

PREDIBÉRICO � CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4894/
980707; identificação de pessoa colectiva n.º 504226428; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/990115.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Designação de membros dos órgãos sociais, efectuada em 8 de Ju-

lho de 1998.
Conselho de administração: presidente � Paulo Henrique Neutel e

Sousa, casado, residente na Avenida de Rodrigues Manito, 101, 1.º,
esquerdo, Setúbal; vogais � Bernardo Gago da Silva Corrêa Figueira,
casado, residente na Rua do Dr. Alves da Fonseca, 8, 1.º, Setúbal; Maria
Helena do Cruzeiro Seixas Barreto, casada, residente na Avenida de
Rodrigues Manito, 101, 1.º, esquerdo, Setúbal.
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Fiscal único: efectivo � Rogério Carlos Guedes Coelho, revisor
oficial de contas, casado, residente na Avenida de D. João II, 8, 3.º,
frente, Setúbal; suplente � Reinaldo Manuel Rodrigues Soares, revi-
sor oficial de contas, casado, residente na Quinta de São Francisco,
Casa do Moinho, lote 8D, Estrada do Viso, Setúbal.

Secretária: efectiva � Marta Gago da Silva Lanz Ramos Dias, ca-
sada, residente na Rua de Gonçalves Zarco, 6, 5.º, esquerdo, Setúbal;
suplente � Cristina Marta Ventura de Sousa, solteira, maior, residen-
te na Avenida do 5 de Outubro, 2, 1.º, Setúbal.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000099627

PREDIBÉRICO � CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4894/
980707; identificação de pessoa colectiva n.º 504226428; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/980707.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de PREDIBÉRICO �
Construção Civil, S. A., e tem a sua sede social na Rua de Gonçalves
Zarco, 8, 7.º, direito, freguesia de São Sebastião, em Setúbal.

2 � A administração poderá transferir a sede social para outro local
do mesmo concelho ou concelho limítrofe e criar ou extinguir, no
território nacional ou no estrangeiro, outras formas de representação
local, pelo tempo que se entenda conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de construção civil e industrial;
empreitadas de obras públicas; construção de prédios para venda; fabri-
cação de carpintarias e serralharias; estudo e elaboração de projectos
relacionados com a sua actividade; compra e venda de prédios rústicos
e urbanos, incluindo a compra para revenda dos adquiridos para esse
fim; urbanizações e loteamentos, respectiva venda e administração;
promoção, coordenação ou gestão de quaisquer empreendimentos imo-
biliários; representação, importação e comercialização de materiais de
construção civil.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações em qualquer sociedade de
responsabilidade limitada com objecto igual ou diferente do seu, em
sociedades reguladas por lei especial ou em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como poderá, por decisão da administração,
efectuar contratos de subordinação, nos termos do artigo 493.º do
Código das Sociedades Comerciais, confiando a gestão da sua própria
actividade à direcção de uma outra sociedade.

CAPÍTULO II
Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 30 000 000$ e está
dividido em 30 000 acções, com o valor nominal de 1000$ cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são ao portador, convertíveis em acções nominativas,
a expensas dos seus titulares e representadas por títulos de 1, 10, 100,
500 e 1000 acções, a todo o tempo substituíveis por agrupamentos ou
divisão.

2 � As acções nominativas são transmissíveis por endosso ou
qualquer título legal e as acções ao portador por tradição ou entrega,
sendo a transmissão de ambos os tipos de acções livremente consentida.

3 � A sociedade fica autorizada a adquirir acções próprias, nos
termos da lei, podendo ainda aceitá-las como garantia ou dação em
pagamento de dívidas para com a sociedade.

ARTIGO 6.º

Se o desenvolvimento dos negócios assim o exigir, poderá o capi-
tal social ser aumentado, uma ou mais vezes, até ao limite de

200 000 000$, em dinheiro, por decisão da administração, com pré-
via concordância do órgão de fiscalização e nas condições que por ele
vierem a ser fixadas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos aprovados em
assembleia geral e com as limitações impostas por lei.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral será composta por todos os accionistas
possuidores de acções averbadas ou depositadas até 10 dias antes da
data da assembleia, na sede da sociedade ou em qualquer instituição
bancária.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se represen-

tar por outro accionista com igual direito, por um administrador, pelo
cônjuge, ascendente ou descendente, bastando para tal uma carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia, com três dias de antece-
dência e assinado pelo interessado.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral só poderá deliberar em primeira
convocatória se estiverem presentes accionistas cujas acções
correspondam, pelo menos, a 51% do capital social.

2 � Quando uma assembleia regularmente convocada não puder
funcionar por falta de quórum, realizar-se-á nova reunião na data para
o efeito fixada na respectiva convocatória, seja qual for o número de
accionistas presentes e o capital social por eles representado.

3 � A assembleia geral reunir-se-á uma vez por ano, nos termos e
para os fins previstos na lei. A assembleia geral reunirá extraordina-
riamente, quando a administração ou o órgão de fiscalização o julgue
necessário ou quando a sua convocação seja requerida por um ou mais
accionistas que possuam acções correspondentes a, pelo menos, 5%
do capital social.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral delibera por maioria de votos emitidos, salvo
disposição diversa da lei.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia será composta por um presidente e um se-
cretário, eleitos, que desempenharão as atribuições que a lei lhes con-
fere e cujo mandato terá a duração de quatro anos.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade, compete a um conselho de
administração constituído por três ou cinco membros, um dos quais
presidente, eleitos em assembleia geral, e o seu mandato terá a dura-
ção de quatro anos.

2 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo seu presidente ou pelos outros dois administradores.

ARTIGO 13.º

1 � Compete à administração gerir as actividades da sociedade e
representá-la.

2 � Compete em especial à administração:
a) Exercer os direitos da sociedade relativos às participações de

capital de que ela for titular;
b) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras

sociedades, constituídas ou a constituir, de responsabilidade limitada
ou ilimitada, qualquer que seja o seu objecto social e ainda as reguladas
por leis especiais;

c) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens móveis ou imóveis;
d) Obter financiamento, realizando operações de crédito e assu-

mindo encargos, não vedados por lei;
e) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como

comprometer-se com árbitros;
f) Constituir mandatários, nos termos estritos do respectivo man-

dato;
g) Exercer as demais competências que lhe são atribuídas pela lei e

por este contrato.
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ARTIGO 14.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura conjunta de dois adminis-
tradores ou de um administrador e um mandatário.

CAPÍTULO V

Secretário da sociedade

ARTIGO 15.º

A sociedade deverá designar um secretário da sociedade e um su-
plente, que exercerá as competências estabelecidas por lei.

CAPÍTULO VI

Fiscalização

ARTIGO 16.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que será um
revisor oficial de contas eleito quadrienalmente em assembleia geral,
podendo ser reeleito uma ou mais vezes.

ARTIGO 17.º

O fiscal único reunirá com a administração sempre que esta o en-
tenda conveniente, ou quando se aprovem as contas do exercício.

CAPÍTULO VII

Distribuição de resultados

ARTIGO 18.º

Os lucros apurados anualmente retirada a percentagem para for-
mação ou reintegração da reserva legal, até esta atingir o mínimo
previsto na lei, serão ou não distribuídos pelos accionistas, conforme
for deliberado em assembleia geral por maioria simples, podendo esta
deliberar, por idêntica maioria, afectar aqueles lucros a reservas espe-
ciais ou a quaisquer outros fins de interesse da sociedade.

CAPÍTULO VIII

Disposições diversas

ARTIGO 19.º

Em caso de liquidação serão liquidatários os membros do conselho de
administração que estiverem em exercício quando ocorrer o facto
determinante da dissolução.

ARTIGO 20.º

Para quaisquer litígios entre a sociedade e os accionistas ou órgãos
sociais, será competente o foro da Comarca de Setúbal, com exclusão
de qualquer outro.

ARTIGO 21.º

A administração fica desde já autorizada a movimentar o capital
social para fazer face às despesas de constituição e manutenção da
sociedade.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000099625

SADIPRINT, SISTEMAS DE IMPRESSÃO E IDENTIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4202/
960411; identificação de pessoa colectiva n.º 503634883; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 23/980814.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1997.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000099624

SADIPRINT, SISTEMAS DE IMPRESSÃO E IDENTIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4202/
960411; identificação de pessoa colectiva n.º 503634883.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000099623

SADIPRINT, SISTEMAS DE IMPRESSÃO E IDENTIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4202/
960411; identificação de pessoa colectiva n.º 503634883;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data das apresenta-
ções: 2/20010103.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerência de Rui Miguel Antunes Teixeira,

em 13 de Setembro de 2000, por renúncia.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000099622

SADIPRINT, SISTEMAS DE IMPRESSÃO E IDENTIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4202/
960411; identificação de pessoa colectiva n.º 503634883.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000099621

SADIPRINT, SISTEMAS DE IMPRESSÃO E IDENTIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4202/
960411; identificação de pessoa colectiva n.º 503634883.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1998.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000099620

I. R. � INSTALAÇÕES RADIOELÉCTRICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3186/
921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502891335.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000099619

I. R. � INSTALAÇÕES RADIOELÉCTRICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3186/
921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502891335;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 2/990602.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1998.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000099618
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I. R. � INSTALAÇÕES RADIOELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3186/
921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502891335;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e data das apresenta-
ções: 22-23/971211.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Artigos alterados: 1.º e 3.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma I. R. � Instalações
Radioeléctricas, L.da, e tem a sua sede na Avenida de São Francisco
Xavier, lote 7, cave D, freguesia da Anunciada, concelho de Setúbal.

2 � A sede social poderá ser deslocada, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, por decisão da gerência.

3 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá constituir, mudar
ou extinguir sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5 000 000$, integralmente realizado em di-
nheiro e está dividido em duas quotas: uma no valor nominal de
1 350 000$, pertencente ao sócio Henrique João da Costa Guerreiro;
e outra no valor nominal de 3 650 000$, pertencente ao sócio Luís
Manuel Cordeiro Monteiro.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao valor do décuplo do capital social.

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

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000099617

F. FERREIRA CORREIA � GABINETE TÉCNICO
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2700/
910211; identificação de pessoa colectiva n.º 502534010.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000099616

F. FERREIRA CORREIA � GABINETE TÉCNICO
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2700/
910211; identificação de pessoa colectiva n.º 502534010.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1998.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000099615

CONCEIÇÃO, SILVA & SARMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1442/
821203; identificação de pessoa colectiva n.º 501352112; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 27/980721.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1997.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099614

CONCEIÇÃO, SILVA & SARMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1442/
821203; identificação de pessoa colectiva n.º 501352112.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1999.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099612

CONSTRUÇÕES VAZ, ANTUNES & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1425/
821020; identificação de pessoa colectiva n.º 501277315.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099610

CONSTRUÇÕES VAZ, ANTUNES & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1425/
821020; identificação de pessoa colectiva n.º 501277315; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 16/981217.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1997.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099608

ISIDRO ALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1418/
820914; identificação de pessoa colectiva n.º 501316892; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 14/990129.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1997.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099607

ISIDRO ALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1418/
820914; identificação de pessoa colectiva n.º 501316892.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1999.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099605

ISIDRO ALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1418/
820914; identificação de pessoa colectiva n.º 501316892.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1998.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099604



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 111 � 14 de Maio de 200310 168-(92)

CENTRO CLÍNICO DR. HORÁCIO ROMANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1396/
820624; identificação de pessoa colectiva n.º 501273964;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 13/980618.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerência de Inês Margarida do Nascimento

de Sousa Romano, em 3 de Junho de 1998, por renúncia.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099603

CENTRO CLÍNICO DR. HORÁCIO ROMANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1396/
820624; identificação de pessoa colectiva n.º 501273964.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099602

HERDEIROS DE JORGE AUGUSTO LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1391/
820614; identificação de pessoa colectiva n.º 501196102;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 1-2-3/990716.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerência de Maria Palmira Guimarães Matias

dos Anjos Luz, Maria Manuela Matias Luz e Maria Paula Matias Luz,
em 26 de Maio de 1999, por renúncia.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099600

PENTAMÓVEIS � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1388/
820531; identificação de pessoa colectiva n.º 501287825.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1998.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099599

SETUBAUTO � A. MARQUES DOS SANTOS
(AUTOMÓVEIS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1379/
820421; identificação de pessoa colectiva n.º 500950814; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 7/981014.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1997.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099597

ALVORFÉRIAS � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1373/
820413; identificação de pessoa colectiva n.º 501259066; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 104/980728.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1997.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099594

ALVORFÉRIAS � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1373/
820413; identificação de pessoa colectiva n.º 501259066; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 3/20010716.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Designação de gerente, efectuado em 29 de Junho de 2001, de

Jerónimo Moreira Coelho, casado, residente na Casinha da Torre,
Poço Partido, Carvoeiro, Lagoa.

Prazo: pelo período de um ano com início em 30 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099592

ALVORFÉRIAS � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1373/
820413; identificação de pessoa colectiva n.º 501259066.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099598

ALVORFÉRIAS � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1373/
820413; identificação de pessoa colectiva n.º 501259066; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 2/20000911.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Designação de gerente, efectuada em 30 de Junho de 2000, de

Jerónimo Moreira Coelho, casado, residente em Casa Rumo ao Sol,
Carvoeiro.

Prazo: um ano.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099588

ALVORFÉRIAS � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1373/
820413; identificação de pessoa colectiva n.º 501259066;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 12/990625.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Designação de gerente, efectuada em 28 de Maio de 1999, de

Jerónimo Moreira Coelho, casado, residente em Clube Alvorférias,
Cruz da Bota, Estrada Alvor, Portimão.

Prazo: pelo período de um ano a contar de 1 de Junho de 1999.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099586

ALVORFÉRIAS � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1373/
820413; identificação de pessoa colectiva n.º 501259066.
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Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099583

SILVANETO � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1360/
820309; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/
20000906.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Agosto de 2000.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099582

JEC � PAPÉIS DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1358/
820305; identificação de pessoa colectiva n.º 501256270.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099581

SADINCO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1354/
820222; identificação de pessoa colectiva n.º 501250808; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 9/20000519.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 2 054 467$, em dinhei-

ro; quanto a 513 255$, por Ana Maria da Claudina Peles Raimundo;
513 255$, 513 255$ e 356 628$, por António Carlos Vitorino
Raimundo; 156 628$, por Carlos Miguel Peles Raimundo; e,
1 446 000$, pela própria sociedade.

Artigo alterado: 4.º, que fica com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 113 000 euros, correspondente às seguintes quotas: uma de
27 500 euros pertencente à sócia Ana Maria da Claudina Peles
Raimundo; duas de 27 500 euros e uma de 13 750 euros pertencentes
ao sócio António Carlos Vitorino Raimundo; uma de 13 750 euros,
pertencente ao sócio Carlos Miguel Ples Raimundo; e uma de
3000 euros pertencente á sócia SADINCO � Indústria e Comércio
de Equipamentos e Acessórios, L.da

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099580

SADOTERRA � SOCIEDADE AGRÍCOLA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1351/
820211; identificação de pessoa colectiva n.º 501224092.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099578

SADOTERRA � SOCIEDADE AGRÍCOLA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1351/
820211; identificação de pessoa colectiva n.º 501224092; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 8/981130.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1997.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099577

SADOTERRA � SOCIEDADE AGRÍCOLA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1351/
820211; identificação de pessoa colectiva n.º 501224092.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099575

DELTAGÁS � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1280/
810206; identificação de pessoa colectiva n.º 501105611.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099573

DELTAGÁS � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1280/
810206; identificação de pessoa colectiva n.º 501105611; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 13/20011123.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 23 560 250$, por in-

corporação de reservas; quanto a 4 712 050$, por Gil Almeida Par-
dal; 4 712 050$, por Maria Fernanda Gaivéo Velhinho Martins e
Vanessa Alexandra Velhinho Martins, sem determinação de parte ou
direito; e 14 136 150$, por Carlos Alberto Almeida Marques.

Artigos alterados: 3.º e 5.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a revenda e distribuição de gás de
petróleo liquefeito, ou de outra origem energética, para uso domésti-
co ou industrial, instalação e manutenção de redes de gás e/ou sua
exploração, comercialização, montagem e manutenção de aparelhos
a gás, domésticos ou industriais, serviços de cobrança de fornecimen-
tos de gás, próprios ou alheios.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 125 000 euros, dividido em três quotas: uma
com o valor nominal de 75 000 euros pertencente ao sócio Carlos
Alberto Almeida Marques; e duas com o valor nominal de 25 000 euros
pertencentes uma ao sócio Gil Almeida Pardal e outra a Maria
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Fernanda Gaiveo Velhinho Martins e Vanessa Alexandrea Velhinho
Martins, em comum e sem determinação de parte ou direito como
meeira e herdeiras de António Alexandre Martins.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099572

DELTAGÁS � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1280/
810206; identificação de pessoa colectiva n.º 501105611;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 4 e 5/20000320.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerência de João Manuel Gonçalves Nabeiro

e Helena Maria Gonçalves Nabeiro Tenório, em 7 de Dezembro de
1999, por renúncia.

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 9.º e 10.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 9.º

É nomeado gerente o sócio Carlos Alberto Almeida Marques, com
dispensa de caução, e tem ou não remuneração, conforme a assembleia
geral deliberar.

Para eventuais futuras alterações da gerência, basta deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 10.º

2 � A sociedade fica validamente obrigada pela assinatura do só-
cio-gerente Carlos Alberto Almeida Marques.

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

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099569

PROCURSADO � PROCURADORIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1235/
800619; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/990420.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1998.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000099564

PROCURSADO � PROCURADORIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1235/
800619.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000099559

PROCURSADO � PROCURADORIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1235/
800619.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000099556

MANUEL G. FERNANDES & IRMÃOS MATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1066/
780622; identificação de pessoa colectiva n.º 500771618;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números
e data das apresentações: 24, 28 e 29/941229.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerência, de Dionísio Manuel Mata, em 9 de

Maio de 1984, por renúncia.
Designação de gerente, efectuada em 4 de Janeiro de 1988, de

Belizanda dos Anjos Mata.
Cessação de funções de gerência, de Manuel Gonçalves Fernandes,

em 29 de Março de 1991, por renúncia.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 3000099553

AUTO SERVIÇO POMBO, MINI-MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1061/
780607; identificação de pessoa colectiva n.º 500756716; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/20010906.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 800 000$, em dinhei-

ro, em partes iguais, pelos sócios Carlos Alberto Ribeiro e Elizete
Cipriano Abrantes Pires Ribeiro, tendo em consequência o artigo 3.º
do respectivo contrato, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 000 000$, já realizado e entrado na caixa
social, dividido em duas quotas iguais de 500 000$ cada, pertencendo
uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 3000099549

PACHECO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1049/
780427; identificação de pessoa colectiva n.º 500751870; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/980729.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1997.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 3000099545

PACHECO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1049/
780427; identificação de pessoa colectiva n.º 500751870.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1998.

10 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 3000099542
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INTERFOREST � INTERNACIONAL FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1399/
820702; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da
apresentação: 5/20011221.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação com aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 52 410$, em dinheiro;

quanto a 20 440$ por cada um dos sócios Manuel Fernandes da Silva
e José Manuel dos Santos; e 11 530$, por Maria Luz Fernandes Belo.

Artigo alterado: 4.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000,01 euros e corresponde à soma de três
quotas; duas de 1972,45 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Manuel Fernandes da Silva e José Manuel dos Santos; e outra de
1055,11 euros pertencente à sócia Maria Luz Fernandes Belo.

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

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099539

AUTO SERVIÇO POMBO, MINI-MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1061/
780607; identificação de pessoa colectiva n.º 500756716.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1999.

10 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 3000099538

SETUBRITAS � SOCIEDADE DE EXTRACÇÃO
DE BRITAS DE SETÚBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1398/
820701; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 41/980730.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 1997.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000099536

TEJISADO � SOCIEDADE EXPORTADORA DE OSTRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 581/
670607; identificação de pessoa colectiva n.º 501071776; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 11/20020408.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Designação de gerentes, efectuada em 27 de Março de 2002, de

Sérgio Pina Martins Pintado, casado, residente na Rua de António
Joaquim Henriques, 15, 2.º, Setúbal e Maria Amália de Carvalho Martins
Pintado, casado, residente em Rua de António Joaquim Henriques, 15,
2.º, Setúbal.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000199510

VIANA DO CASTELO
ARCOS DE VALDEVEZ

TÁXIS FERNANDO AMORIM & CERQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 595; identificação de pessoa colectiva n.º 506440885; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/20030121.

Constituição de sociedade

No dia 21 de Janeiro de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Aida Lurdes Cor-
deiro, ajudante principal, em exercício, por o lugar do notário se
encontrar vago, compareceram como outorgantes: Fernando António
de Amorim e mulher, Maria da Conceição de Sousa Cerqueira Amorim,
casados no regime da comunhão de adquiridos, naturais ele, da fregue-
sia de Padreiro (Santa Cristina) e ela da freguesia de Arcos de Valdevez
(Salvador), ambas do concelho de Arcos de Valdevez, residentes no
lugar de Aveleiras, freguesia de Rio Frio, referido concelho de Arcos
de Valdevez, titulares dos bilhetes de identidade n.os 3655532 e
7040686, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Viana do
Castelo, respectivamente, em 26 de Janeiro de 1996 e 19 de Setem-
bro de 2002 e contribuintes fiscais n.os 137148410 e 137148802.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus aludi-
dos documentos de identificação.

Declararam os outorgantes que, constituem entre si, uma sociedade
comercial por quotas, que se rege nos termos e condições constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Fernando Amorim &
Cerqueira, L.da, com sede no lugar de Aveleiras, freguesia de Rio Frio,
concelho de Arcos de Valdevez.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes públicos de aluguer em ve-
ículos automóveis ligeiros de passageiros, transportes em táxi.

ARTIGO 3.º

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

2 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Fernando António de
Amorim.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com
a assinatura de um gerente.

3 � Para além dos poderes normais poderá ainda a gerência:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade;
b) Vender, adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os com-

petentes contratos de leasing; e
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial,

excepção feita a inventário;
c) Falência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000200069

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS DO VEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 98; identificação de pessoa colectiva n.º 500414572; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/20030124.
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Redenominação, aumento de capital
e alteração do contrato

No dia 8 de Janeiro de 2003, na vila de Ponte da Barca, perante
mim, Laura das Dores de Barros Ferraz Martins, primeiro-ajudante
do referido Cartório, em substituição do notário, licenciado Artur
Duarte Leite de Barros Pinto, por falta deste, compareceram como
outorgantes:

1.º Ângelo da Silva Ribeiro, número de identificação fiscal
132375427 e esposa, Caridade Alves de Barros, número de identifi-
cação fiscal 180809652, casados sob o regime da comunhão geral,
naturais da freguesia de Aguiã, do concelho de Arcos de Valdevez,
onde residem no lugar de Souto Novo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
Declararam que, são os únicos da sociedade comercial por quotas

Sociedades de Construções Civis do Vez, L.da, com sede no lugar de
Novelhos, da freguesia de Arcos de Valdevez (São Paio), do concelho
de Arcos de Valdevez, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Arcos de Valdevez sob o n.º 98, pessoa colectiva
n.º 500414572, com o capital social, integralmente realizado de
300 000$, no qual cada sócio Ângelo da Silva Ribeiro, com uma quo-
ta do valor nominal de 50 000$ e a sócia Caridade Alves de Barros,
com uma quota do valor nominal de 250 000$;

Que na referida qualidade procedam à redenominação automática
do capital em euros, fixando-se em 1496,39 euros, pelo que o sócio
Ângelo da Silva Ribeiro detém uma quota do valor nominal de
249,40 euros; e a sócia Caridade Alves de Barros, com uma quota do
valor nominal de 1246,99 euros;

Que nesta data deliberam aumentar o capital da referida sociedade
de 1496,39 euros para 5000 euros, sendo o aumento de 3503,61 euros,
mediante a subscrição e entrada em dinheiro, pelo sócio Ângelo da
Silva Ribeiro, que reforça a respectiva quota, passando a ter uma quo-
ta do valor nominal de 3753,01 euros; e

Que em conformidade com redenominação e aumento, o artigo 3.º
passa a ter a redacção que se segue, e alterando os artigos 1.º e 5.º da
mesma sociedade, o artigo 6.º é eliminado e os artigos 7.º, 8.º e 9.º
passam a ser ordenados pelos artigos 6.º, 7.º e 8.º, que ficam com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Sociedade de Construções
Civis do Vez, L.da, com sede no lugar de Souto Novo, da freguesia de
Aguiã, do concelho de Arcos de Valdevez, podendo ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho, por simples deliberação
da gerência.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 1246,99 euros, pertencente à sócia Caridade Alves de Bar-
ros e outra do valor nominal de 3753,01 euros, pertencente ao sócio
Ângelo da Silva Ribeiro.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
compete ao sócio Ângelo da Silva Ribeiro.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessário a intervenção do referido gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Efectuar contratos de financiamentos e de locação em institui-

ção de crédito ou outras operações de crédito no sistema leasing;
b) Comprar e vender veículos automóveis.

Certifico ainda que, todas as entradas já se encontram realizadas,
não sendo devidas quaisquer outras entradas para além das efectuadas,
quer por força da lei, quer pelo contrato ou por deliberação.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000200015

LAGO E VENTURA � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 250; identificação de pessoa colectiva n.º 502616270; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/20030123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Of., apresentação n.º 1/20030123, averbamento n.º 1.
Renúncia ao cargo de gerente por parte de Francisco Pascoal Veloso

Ventura.
Data: 17 de Janeiro de 2003.
Apresentação n.º 2/20030123.
Autorização de apelido: «Ventura».
Autorizante: Francisco Pascoal Veloso Ventura.
Data: 17 de Janeiro de 2003.

25 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000200011

COINDARCOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 490; identificação de pessoa colectiva n.º 505196832; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20030110.

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

Apresentação n.º 3/20030110.
Nomeação do conselho de administração e fiscal único, provisória

por dúvidas.
Fiscal único: efectivo � Cruz, Cunha, Campos & Associados, re-

presentada por Carlos Alberto Silva Cunha, casado, residente na Rua
de Eduardo Almeida, 162, 3.º, sala F, Guimarães; suplente � Reinaldo
Manuel Rodrigues Soares, casado, residente na Rua de Óscar Pacheco,
residente na Quinta de São Francisco, Casa do Moinho, 8, D, Setúbal.

Conselho de administração: presidente � Gunter Stichter Júnior,
casado; administradores � Armindo Mesquita Gomes da Costa, casa-
do e Hans Otto Mohr, casado.

Mandato: ano de 2003.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000200008

SMARTLABEL � PRODUÇÃO DE CARTÕES
INTELIGENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 597; identificação de pessoa colectiva n.º 506416453; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/20030124.

Contrato de sociedade

No dia 24 de Janeiro de 2003, no Cartório Notarial de Arcos de
Valdevez, perante mim, licenciada Maria Albertina Barbosa Campos,
notária do referido Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Eric Alfred Bauer, número de identificação fiscal 243029209,
casado com Jocelyne Pierrette Bauer, sob o regime da comunhão geral
de bens, natural de Langnau Im Emmental, Suíça, de nacionalidade
suíça, residente em Pilatusstrasse, 50, 6052 Hergiswill, naquele país; e

2.º Pierre Alain Bauer, número de identificação fiscal 204473470,
casado com Danielle Liliane Bauer, sob o regime de separação de bens,
natural da referida cidade de Langnau, de nacionalidade suíça, residen-
te em Frênes 28, Les Genevey-sur-Coffrane, na Suíça.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos passaportes
números, respectivamente, 9586197, de 12 de Agosto de 1998, válido
até 12 de Agosto de 2003 e 0858665, de 23 de Setembro de 2002,
válido até 23 de Setembro de 2007, emitidos pelo Departamento de
Finanças, Secção de Passaportes de Cantão de Neuchatel, na Suíça.

Declararam que, fazem entre si, um contrato de sociedade comer-
cial, do tipo por quotas de responsabilidade limitada, o qual se rege
pelo constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de SMARTLABEL � Produ-
ção de Cartões Inteligentes, L.da, ficando a sua sede instalada na Rua
de Nunes de Azevedo, na vila e concelho de Arcos de Valdevez.

ARTIGO 2.º

Constitui objecto da sociedade a produção de cartões inteligentes,
designadamente, telefónicos, bancários e afins.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
9000 euros, representado por duas quotas: uma do valor de 6000 euros,
pertencente ao sócio Eric Alfred Bauer; e outra do valor de 3000 euros,
pertencente ao sócio Pierre Alain Bauer.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unanime dos sócios, poderão ser-lhes exigíveis
prestações suplementares até ao montante global de 250 000 euros,
ficando ambos os sócios obrigados às mesmas, na proporção do valor
das respectivas quotas.

ARTIGO 5.º

Por deliberação aprovada por unanimidade poderão os sócios fazer
contratos de suprimentos com a sociedade, caso esta deles careça para
o bom desenvolvimento da sua actividade, nos termos, condições e a
taxa de juros que forem estipulados em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, os
quais ficam, desde já, nomeados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos poderes de gerência, poderão os gerentes
adquirir, vender ou permutar veículos automóveis em nome da so-
ciedade, tomar de arrendamento imóveis para a mesma, bem como
efectuar contratos de financiamentos e de locação em instituições de
crédito, ou contratar outras operações de crédito, nomeadamente no
sistema leasing, deste que os respectivos montantes não excedam o
valor de 250 000 euros.

4 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos ou
contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de fa-
vor, fianças, avais, abonações e outros actos análogos.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios.
2 � A cessão a estranhos fica dependente do consentimento da

sociedade, caso em que é reservado para esta em primeiro lugar, e
para os sócios não cedentes em segundo o direito de preferência.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar as quotas nos termos legais, e em
caso de arresto, penhora, ou quaisquer outros ónus ou encargos que
incidam sobre as mesmas, bem como no caso de cessão de quota efec-
tuada sem a observância do disposto no artigo anterior, no caso de
falência dos sócios e ainda em caso de divórcio dos mesmos, se as
quotas vierem a ser adjudicadas aos respectivos cônjuges, sendo o valor
da quota a amortizar o que resultar de um balanço expressamente
organizado para o efeito.

ARTIGO 9.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer um dos sócios, a
sociedade prosseguirá com os sobrevivos e o representante legal do
interdito ou os herdeiros do falecido, os quais deverão nomear um
entre si que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se
mantiver em comunhão hereditária ou subsistir a interdição.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais quando a lei não prescreva outros prazos ou
formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima
de 15 dias.

Mais declararam os outorgantes que, a sociedade assume desde já,
todas as despesas inerentes à sua constituição, nomeadamente com a
presente escritura, seu registo e publicações e bem assim, com a aqui-
sição do equipamento necessário ao início da actividade que se pro-
põe, pelo que ficam autorizados os sócios gerentes ora nomeados, a
proceder ao levantamento do capital depositado, correspondente à
realização, antes de efectuado o registo definitivo deste contrato, para
pagamento das referidas despesas.

E que nestes termos dão como constituída a presente sociedade.
Exibiram:
a) Certificado de admissibilidade da denominação adoptada, emiti-

do em 4 de Dezembro de 2002, pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas, válido por 180 dias;

b) Duplicado da guia de depósito, emitida pela agência desta vila,
do Banco Comercial Português, Sotto Mayor, da qual consta ter sido

hoje efectuado naquela agência, depósito das entradas corresponden-
tes à realização do capital da referida sociedade;

c) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva n.º P-506416453,
emitido pelo citado Registo Nacional, em 5 do indicado mês de Dezembro,
do qual consta que o Código da Actividade Económica, tem o n.º 74842.

Interveio neste acto, como intérprete da escolha dos outorgantes,
por estes não compreenderem a língua portuguesa, José Alves, casa-
do, residente no lugar de Codeceira, da freguesia de Prozelo, deste
concelho, o qual, sob compromisso de honra de bem desempenhar tal
função, transmitiu verbalmente aos outorgantes, a tradução deste acto
e a mim a declaração de conformidade do mesmo com a vontade dos
referidos outorgantes.

Verifiquei a identidade do intérprete por conhecimento pessoal.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000200006

OURIVESARIA E JOALHARIA LUCIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 279; identificação de pessoa colectiva n.º 502948370; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/20021228.

Aumento de capital e alteração de contrato de sociedade

No dia 20 de Dezembro de 2001, no Cartório Notarial de Arcos de
Valdevez, perante mim, licenciada Maria Albertina Barbosa Campos,
notária do referido Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Luciano dos Santos Dias, número de identificação fiscal
159058716, casado com Maria de Céu Cacho Barbosa Dias, sob o
regime da comunhão geral de bens, natural da freguesia de Febres,
concelho de Cantanhede, residente no lugar de Carreira, freguesia de
Arcos de Valdevez (São Paio), deste concelho;

2.ª a referida Maria do Céu Cacho Barbosa Dias, número de iden-
tificação fiscal 159058708, casada com o primeiro outorgante, com
ele residente e natural da freguesia de Prozelo, deste concelho;

3.º Sérgio Manuel Barbosa dos Santos Dias, número de identifica-
ção fiscal 206909071, solteiro, maior, natural da freguesia de Arcos
de Valdevez (Salvador), deste concelho, residente com os outorgantes
anteriores.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
Declararam os primeiro e segunda outorgantes que, são os únicos

sócios da sociedade comercial por quotas Ourivesaria e Joalharia
Luciano, L.da, número de identificação de pessoa colectiva 502948370,
com sede na Rua do 25 de Abril, 14, nesta vila e concelho, matriculada
na conservatória do registo comercial deste concelho sob o n.º 279,
com o capital social, integralmente realizado, de 5 000 000$, repre-
sentado por duas quotas de 2 500 000$ cada uma, pertencendo uma a
cada um dos sócios;

Que, a referida sociedade foi constituída por escritura outorgada no
Cartório Notaria de Ponte da Barca, no dia 2 de Fevereiro de 1993,
exarada a fls. 1 v.º e seguintes, do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 117-A;

Que, pela presente escritura, aumentam o capital da sociedade, sua
representada, de 5 000 000$ para 7 016 870$, sendo o reforço no
montante de 2 016 870$, totalmente subscrito em numerário pela
forma seguinte: o sócio Luciano dos Santos Dias faz uma entrada de
6025$, elevando o valor da sua quota de 2 500 000$ para 2 506 025$;
e a sócia Maria do Céu Cacho Barbosa Dias faz uma entrada de 6025$,
elevando o valor da sua quota de 2 500 000$ para 2 506 025$; com
a admissão do novo sócio, ora terceiro outorgante, o qual subscreve
uma nova quota do valor nominal de 2 004 820$, integramente em
numerário;

Que, sob sua responsabilidade declaram que as entradas correspon-
dentes ao aumento, incluindo a respeitante à subscrição da quota do
terceiro outorgante, já se encontram realizadas e que não são exigíveis,
nem por lei, nem pelo contrato, a realização de quaisquer outras en-
tradas.

Declarou o terceiro outorgante que, adere ao estipulado no contra-
to de sociedade e às precedentes deliberações, nos termos exarados.

Declararam os primeiro, segundo e terceiro outorgantes que, na
qualidade de únicos sócios, que passam a ser, pela presente escritura
procedem à redenominação do valor nominal das quotas, mediante a
conversão do seu valor em euros, apurado por meio da aplicação da
taxa fixada pelo Conselho da União Europeia, nos termos do Decre-
to-Lei n.º 343/98, de 6 de Novembro, fixando o valor de cada uma
das quotas de 2 506 025$ em 12 500 euros, e o valor da quota de
2 004 820$ em 10 000 euros, pelo que o valor do capital social passa
a ser denominado em 35 000 euros;
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Que, também pela presente escritura, deliberam alterar as estipula-
ções do contrato da sociedade, referentes à gerência; e

Que, em consequência dos precedentes aumento de capital,
redenominação do mesmo em euros e alteração da gerência, modifi-
cam parcialmente o contrato da sociedade sua representada, quanto
aos respectivos artigos 3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 35 000 euros,
representado por três quotas: sendo duas do valor nominal de
12 500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Luciano dos Santos
Dias e Maria do Céu Cacho Barbosa Dias; e uma de 10 000 euros, per-
tencente ao sócio Sérgio Miguel Barbosa dos Santos Dias.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade compete aos sócios Luciano dos San-
tos Dias, já nomeado gerente, e Sérgio Miguel Barbosa dos Santos
Dias, desde já nomeado, os quais serão remunerados ou não, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral.

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

3 � Em ampliação dos poderes de gerência, poderão os gerentes ad-
quirir, vender ou permutar veículos automóveis, em nome da sociedade.

E que, nestes termos, dão como efectuado o aumento de capital da
sociedade sua representada, redenominado o mesmo em euros e par-
cialmente alterado o respectivo contrato.

Arquivo a certidão emitida pela conservatória do registo comercial
deste concelho, pela qual verifiquei a qualidade de únicos sócios,
invocada pelos primeiro e segundo outorgantes.

Foi exibida a certidão da escritura de constituição de sociedade,
emitida pelo Cartório Notarial de Ponte da Barca, em 13 do mês
corrente.

25 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000200001

MANUEL AMORIM BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 596; identificação de pessoa colectiva n.º 506431932; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/20030123.

Contrato de sociedade

No dia 23 de Janeiro de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Braga, sito na Avenida do Dr. Francis-
co Pires Gonçalves, perante mim, licenciada Olinda de Fátima Esteves,
notária deste Cartório, compareceram: Manuel Amorim de Barros,
número de identificação fiscal 144138611 e mulher, Fernanda Maria
de Sousa Alves Barros, número de identificação fiscal 190534893,
casados sob o regime da comunhão geral, naturais ele, da freguesia de
Salvador e ela, da freguesia de Vila Fonche, ambas do concelho de
Arcos de Valdevez, residentes no lugar da Igreja, freguesia de Vila
Fonche, concelho de Arcos de Valdevez, portadores dos bilhetes de
identidade, respectivamente, n.os 6663911, emitido em 22 de Feve-
reiro de 2002 e 7560516, emitido em 10 de Janeiro de 2003, ambos
por Viana do Castelo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram entre si, um
contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Amorim Barros, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Conselheiro Pedro de Brito, freguesia de
São Paio, concelho dos Arcos de Valdevez.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de construção
civil, empreitadas de obras públicas, compra e venda de imóveis, ex-
tracção e transformação de granitos e outras pedras.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
75 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Amorim de Barros; e outra
do valor nominal de 25 000 euros, pertencente à sócia Fernanda Maria
de Sousa Alves Barros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeado gerente o sócio Manuel
Amorim de Barros.

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

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

operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as ga-
rantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

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

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como no
caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo o balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencen-
do-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora de quota ou quando a mesma

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, devendo
constar do respectivo aviso, o dia, hora e local e ordem de trabalhos.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada, a proceder ao levantamento da
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer veículos automóveis,
celebrar contratos de locação financeira e leasing, mesmo antes do seu
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001468016

PEREIRA, ALVES E ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 598; identificação de pessoa colectiva n.º 506446326; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 16/20030131.

Contrato de sociedade

No dia 31 de Janeiro de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Braga, sito na Avenida do Dr. Francis-
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co Pires Gonçalves, perante mim, licenciada Olinda de Fátima Esteves,
notária deste Cartório, compareceram:

1.º Fernando Antonino Neto Pereira, número de identificação fis-
cal 197668178, casado com Rosemary Machado de Araújo Pereira,
sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de São
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, e residente na Urbaniza-
ção da Quinta da Condessa, 32, 3.º, esquerdo, freguesia de Arcos de
Valdevez (Salvador), concelho de Arcos de Valdevez, portador do
bilhete de identidade n.º 8497911, emitido em 23 de Fevereiro de 2001,
por Viana do Castelo;

2.º Luís Miguel Neto Pereira, número de identificação fiscal
197702279, casado com Sheila Pereira de Oliveira Pereira, sob o
regime da comunhão de adquiridos, natural da referida freguesia de
São Sebastião da Pedreira, e residente no lugar do Cabo, freguesia de
Barbeita, concelho de Monção, portador do bilhete de identidade
n.º 10359601, emitido em 28 de Outubro de 1998, por Viana do
Castelo;

3.º Jason Silva Araújo, número de identificação fiscal 208555315,
solteiro, natural do Canadá e residente no lugar de Forcadas, freguesia
de Távora (Santa Maria), concelho de Arcos de Valdevez, portador
do bilhete de identidade n.º 11373045, emitido em 30 de Novembro
de 2000, por Viana do Castelo;

4.º Antonino Fernando da Costa Alves, número de identificação
fiscal 176184058, casado com Maria do Carmo de Sousa Araújo Alves,
sob o regime da comunhão geral, natural da freguesia de São Jorge,
concelho de Arcos de Valdevez, e residente na Rua do Padre Feliciano,
20, freguesia de Fraião, concelho de Braga, portador do bilhete de
identidade n.º 9970983, emitido em 28 de Junho de 1999, por Braga.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram entre si,
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pereira, Alves & Araújo, L.da, e
tem a sua sede na Rua de São João, freguesia e concelho de Arcos de
Valdevez.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade, consiste no comércio, importação e
exportação de software, suportes digitais e outro material e acessó-
rios informáticos, nomeadamente, através da Internet.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada, a proceder ao levantamento da
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de

constituição, instalação da sede social e registo da sociedade e a ad-
quirir para esta, quaisquer veículos automóveis, celebrar contratos de
locação financeira e leasing, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001468024

CAMINHA

A. TERRA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 532/
970402; identificação de pessoa colectiva n.º 504029606; inscri-
ção n.º 8 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 2 e 3/20030217.

Certifico que, António Augusto Baltar Terra, cessou funções de
gerente em 26 de Dezembro de 2002, por renúncia e que, por escri-
tura de cessão de quota e alteração parcial do contrato de sociedade,
exarada no mesmo dia, a fl. 92, do livro n.º 90-D, do Cartório Notarial
de Caminha, foi alterado o contrato de sociedade quanto ao artigo 5.º,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação de sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá ser ou não remunerada, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

3 � São desde já, designadas gerentes, as actuais gerentes Maria
Virgínia Esteves Gomes Terra Gouveia, Ernestina Teresa Lima Tor-
res Lima e Cassilda Rodrigues Fonseca.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção actu-
alizada, ficou depositado na pasta respectiva.

25 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2000306497

PONTE DA BARCA

POETAS CONTAS � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, 22, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 146/970619; identificação de pessoa colectiva n.º 503894885;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/20030226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido apro-
vadas as contas em 16 de Janeiro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781601

A. G. B. � PAVIMENTAÇÕES DESPORTIVAS, L.DA

Sede: lugar de Outeiro, freguesia de Jade (São Tomé),
concelho de Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 103/950112; identificação de pessoa colectiva n.º 503324175;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/20030217.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido apro-
vadas as contas em 31 de Janeiro de 2003.

Conferida, está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001781555
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JOSÉ CRESPO AFONSO, L.DA

Sede: lugar da Igreja, freguesia de Entre Ambos-os-Rios,
concelho de Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 273/
20030218; identificação de pessoa colectiva n.º P-506347559; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030218.

Certifico que entre José Crespo Afonso e mulher, Deolinda
Graçoeiro Lopes, casados no regime da comunhão de adquiridos, resi-
dentes no lugar da Igreja, freguesia de Entre Ambos-os-Rios, deste
concelho, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma José Crespo Afonso, L.da

ARTIGO 3.º

A sede e estabelecimento da sociedade é no lugar de Igreja, da fre-
guesia de Entre Ambos-os-Rios, da freguesia e concelho de Ponte da
Barca, podendo ser transferida para outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da gerência.

§ único. A gerência poderá, igualmente, abrir e encerrar filiais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade consiste na construção e representação de
edifícios.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios José Crespo Afonso
e Deolinda Graçoeiro Lopes.

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

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, cabe
ao sócio, José Crespo Afonso que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção do referido gerente.

ARTIGO 7.º

Na cessão onerosa de quotas a estranhos terão direito de preferência
a sociedade e os sócios, sucessivamente, subordinando-se aquele direito
ao regime da lei geral.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder a não sócio sem consentimento

prévio da sociedade;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não comparecer

ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da sociedade.
2 � A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea b)

do n.º 1 será igual ao 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 a
alguns sócios ou terceiros.

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781563

CONTA BARCA � CONTABILIDADE, GESTÃO,
FORMAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de António José Pereira, 58, 1.º, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 129/960910; identificação de pessoa colectiva n.º 503713074;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/20030225.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido apro-
vadas as contas em 31 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781598

MANUEL GONÇALVES BARBOSA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar de Aldegão, freguesia de Ruivos,
concelho de Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 274/
20030225; identificação de pessoa colectiva n.º P-506504727; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030225.

Certifico que, Manuel Gonçalves Barbosa, casado com Maria da
Conceição Cação Fernandes, no regime da comunhão de adquiridos,
residente no lugar de Aldegão, freguesia de Ruivos, concelho de Pon-
te da Barca, constituiu a sociedade em epígrafe, nos termos das cláu-
sulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Gonçalves Barbosa, Unipes-
soal, L.da

2.º

A sua sede é no lugar de Aldegão, da freguesia de Ruívos, do con-
celho de Ponte da Barca.

3.º

O seu objecto consiste na actividade de construção de edifícios.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, pertencente ao sócio Manuel Gonçalves Barbosa.

5.º

A administração da sociedade cabe ao sócio único, que desde já fica
nomeado gerente, bastando a sua assinatura para vincular a sociedade.

6.º

O sócio único fica desde já, autorizado a levantar o capital social
depositado em nome da sociedade na respectiva instituição de crédi-
to, para fazer face às despesas desta escritura, publicações e registo,
bem como à aquisição do equipamento e materiais necessários à sua
instalação.

Conferida, está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781580

VIDRARIA ARAÚJO, L.DA

Sede: lugar da Campa, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 165/980716; identificação de pessoa colectiva n.º 504190733;
data da apresentação: 20021122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781326

VALENÇA

MILOGIS � ENTREPOSTO ADUANEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Parque Empresarial, lote 12, freguesia de Gandra

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 941;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20030131.
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Certifico que, por Vasco Gallega de Consignaciones, S. A., foi cons-
tituída a sociedade unipessoal com a denominação em epígrafe, cujo
pacto social se rege nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma MILOGIS � Entreposto Adua-
neiro, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Parque Empresarial,
lote 12, freguesia de Gandra, concelho de Valença.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de armazenamento, trans-
porte, distribuição de tudo relacionado com o comércio, importação e
exportação, compra e venda, representações. A sociedade pretende criar
e desenvolver todo o tipo de serviços relacionados com entreposto
aduaneiros, desenvolvendo a actividade de agente aduaneiros.

3.º

O capital social, subscrito e integralmente realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e está concentrado numa única quota pertencente à
sociedade Vasco Gallega de Consignaciones, S. A.

4.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, os quais devem servir a prossecução do objecto social.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, compete a Juan Martínez
Domínguez, atrás identificado, o qual fica desde já nomeado gerente.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S. O.
R. Rita. 2000326773

VIANA DO CASTELO

SPORTVIA, ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1537; identificação de pessoa colectiva n.º 502678097; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 9/20021226.

Certifico que foi depositado o texto da escritura, da qual consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo
as contas sido encerradas em 9 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000866000

CIMEVIA � COMÉRCIO DE CIMENTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3100; identificação de pessoa colectiva n.º 505740680; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20030211.

Certifico que foi depositado o texto da escritura da qual consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo
as contas sido encerradas em 27 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000863981

RIO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 97; identificação de pessoa colectiva n.º 500833249;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20030210.

Certifico que foi depositado o texto da escritura, da qual consta a
cessação de funções da gerente Maria do Patrocínio Pereira Rio
Monteiro e Castro, por renúncia.

Data: 29 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000863957

RIO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 97; identificação de pessoa colectiva n.º 500833249; inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 11 e 12/20030210.

Certifico que, por escritura de 29 de Janeiro de 2003, exarada de
fl. 59 a fl. 61, do livro n.º 86-H, do 2.º Cartório Notarial de Viana do
Castelo, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto aos
artigos 3.º e 6.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
está dividido em duas quotas: uma no valor nominal de 3500 euros,
pertencente à sócia Maria Alexandrina Pereira Gomes Martins; e uma
no valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio António Gon-
çalves de Pinho.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios António Gon-
çalves de Pinho e Maria Alexandrina Pereira Gomes Martins ora
designados gerentes sendo suficiente a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade.

§ único. Poderá ser nomeado gerente pessoa estranha à sociedade.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000863965

POLINDUSTRIAL � ESTRUTURAS E SOLDADURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3054; identificação de pessoa colectiva n.º 505506890;
averbamentos nos 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: of. e of. 21/20030113.

Certifico que foi depositado o texto da escritura da qual consta a cessa-
ção de funções do gerente Manuel António dos Reis Lino, por renúncia.

Data: 20 de Novembro de 2002.
Certifico ainda que foi depositado o texto da escritura, da qual

consta a cessação de funções do gerente João Alves da Palma, por
renúncia.

Data: 20 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de Fátima
Ribeiro Morais de Macedo. 2000863930

ÓSCAR & DANIELA � PEÚGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3112; identificação de pessoa colectiva n.º 505832070;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 59/20030207.

Certifico que foi depositado o texto da acta da qual consta a mu-
dança de sede da sociedade em epígrafe, para a Rua do Engenho, fre-
guesia de Barroselas, Viana do Castelo.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000863892
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DECANTCONFEX � INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3066; identificação de pessoa colectiva n.º 505066386; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 54/20030207.

Certifico que foi depositado o texto da acta da qual consta a ces-
sação de funções do gerente António Joaquim Pereira, por renúncia.

Data: 8 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000863914

DECANTCONFEX � INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula n.º 3066;
identificação de pessoa colectiva n.º 505066386; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 53/20030207.

Certifico que foi depositado o texto da escritura da qual consta a
nomeação de gerente.

Gerente nomeado: Michel Claude Laly.
Data: 13 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000863906

PAULO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2963; identificação de pessoa colectiva n.º 505543354;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 30/20030206.

Certifico que foi depositado o texto da acta, da qual consta a ces-
sação de funções do gerente José Henrique de Carvalho, por renúncia.

Data: 6 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000860532

PAULO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2963; identificação de pessoa colectiva n.º 505543354; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 31/20030206.

Certifico que foi depositado o texto da acta, da qual consta a no-
meação de gerente.

Gerente nomeada: Elisabete Natália Rodrigues de Carvalho Soares.
Data: 7 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000860540

CABLINAL PORTUGUESA � EQUIPAMENTOS
PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1400; identificação de pessoa colectiva n.º 502429003; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 91/20030205.

Certifico que, por escritura de 2002, exarada de fl. 20 a fl. 21, do
livro n.º 228-M, do 5.º Cartório Notarial de Lisboa, foi alterado o pac-
to da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 3.º e 8.º, que passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
10 000 000 euros, correspondendo à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de 9 984 500 euros, realizada
em dinheiro, pertencente à sócia Sylea; e

b) Uma quota com o valor nominal de 15 500 euros, realizada em
dinheiro, pertencente à sócia Veleo Liaisons Electriques, S. A.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade é gerida e representada por dois ou mais gerentes,
eleitos pela assembleia geral.

2 � Os gerentes poderão ser remunerados, nos termos em que a
assembleia geral o vier a fixar.

3 � Os gerentes podem delegar os seus poderes noutro ou outros geren-
tes, bem como designar mandatários da sociedade nos termos da lei.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000863817

DOMINGUES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1325/900302; identificação de pessoa colectiva n.º 502304669.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 2000860419

DAURA � EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 864; identificação de pessoa colectiva n.º 501476806; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 37/20030205.

Certifico que foi depositado o texto da escritura da qual consta a
cessação de funções da gerente Maria da Assunção da Silva Ferreira,
por renúncia.

Data: 7 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000863795

DAURA � EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 864; identificação de pessoa colectiva n.º 501476806; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 40/20030205.

Certifico que, por escritura de 7 de Novembro de 2002, exarada de
fl. 39 a fl. 41, do livro n.º 699-D, do 2.º Cartório Notarial de Barce-
los, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto aos arti-
gos 3.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: sendo uma de 4000 euros, da sócia
Maria Ilídia Neiva da Silva; e uma de 1000 euros, do sócio João da
Silva Carvalho.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, ficando desde já
nomeada gerente a sócia Maria Ilídia Neiva da Silva.

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

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

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

veículos automóveis; e
b) Celebrar contratos de locação financeira para a aquisição de

quaisquer bens.
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§ 4.º É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças, abonações e semelhantes respondendo o in-
fractor perante a sociedade pelos prejuízos que porventura lhe causar.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000863779

DAURA � EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 864; identificação de pessoa colectiva n.º 501476806;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 39/20030205.

Certifico que foi depositado o texto da escritura da qual consta a ces-
sação de funções do gerente Salvador António Martins, por renúncia.

Data: 7 de Novembro de 2002.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000863787

MULTIHORTA � PRODUÇÃO, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HORTÍCOLAS

E FLORÍCOLAS SEUS DERIVADOS E PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 973; identificação de pessoa colectiva n.º 501725148; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 60/20021218.

Certifico que foi depositado o texto da escritura da qual consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo
as contas sido encerradas em 5 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000865925

RICARDO RODRIGUES & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2749; identificação de pessoa colectiva n.º 505153033; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 41/20030108.

Certifico que foi depositado o texto da escritura da qual consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo
as contas sido aprovadas em 27 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000862454
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