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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

MORGAN STANLEY-PORTUGAL � SGFIM, S. A.

Sede: Avenida da Boavista, 3265, 6.2, 4100-137 Porto

Capital social: 976 080 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 56 433.
Contribuinte n.º 504878115.

Balanço em 31 de Dezembro de 2002
(Em euros)

Ano Ano anterior
Código �Notas Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

10+11+130 1 1 � Caixa e disp. em bancos centrais ....... � � � �
12+13�130 4 2 � Disp. à vista sobre inst. de crédito ...... 1 095 052,70 � 1 095 052,70 2 109 279,27

20+21+280+281+ 1 3 � Outros créditos sobre inst. de crédito ...... � � � �
2880+2881+2890+

2891�29000�29001�
29010�29011�2951

16+22+23+282+283+ 4 � Créditos sobre clientes ........................ � � � �
287+2882+2883+2887+

2892+2893+2897�
29002�29003�29012�

29013�29017�2952

240+241+245+255+ 5 � Obrig. e outros títulos de rend. fixo ...... � � � �
2480+250+251+2580+
26+2840+2884+2894�
290140�2920�2921�

2925�2953

2400+2401+2410+  a) Obrig. e outros títulos de rendim. � � � �
2500+2501+2510+ fixo � de emissores públicos.
2600+2601+2610+
2840+2884+2894�
290140 (1)�29200�
29210�2925-2953

2402+2411+2412+245+   b) Obrig. e outros títulos de rendim. � � � �
255+2480+2502+2511+ fixo � de outros emissores.

2512+2580+ 2602+2611+
2612+2840+2884+2894�

290140 (2)�29209�
29219�2925�2953

2480+2580 (Dos quais: obrigações próprias) ... (�) (�) (�) (�)
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243+244+245+255+ 6 � Acções e outros tít. de rendimento � � � �
2481�24810+2490� variável.

2491+253+254+2581�
25810+2841�290141�

291�2923�2924�
2925�2953

400�490 1 7 � Participações ....................................... � � � �
401�491 5 8 � Partes do cap. em emp. coligadas ...... � � � �

41+460+4690�481 6 9 � Imobilizações incorpóreas ................... 976 076 � 976 076 �

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas .................... 104 035,56 78 162,82 25 872,74 17 611,75
468+4691�4820�48280

420+4280+461�  (Das quais: imóveis) ........................... (�) (�) (�) (�)
4820�48280

27003 11 � Capital subscrito não realizado ......... � � � �
24810+25810 12 � Acções próp. ou partes de capital � � � �

próprio.

14+15+19+27� 7 13 � Outros activos ................................... 9 272,44 � 9 272,44 �
27003�29007�2959�

299+402+409�499

51+55+56 (3)+ 8 15 � Contas de regularização ..................... 2 487,09 � 2 487,09 �
58 (dev.)+59 (4)

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ........................ 29 730,50 � 29 730,50 �

         Total do activo ......................... 2 216 654,29 78 162,82 2 138 491,47 2 126 891,02

(Em euros)

Ano Ano anterior
Código �Notas Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

(Em euros)

Código Notas Passivo Ano Ano anteriordas contas

30+31 1 � Débitos  para com instituições de crédito ................ � �

30020+30120+ a) À vista .................................................................. � �
30220+31020+

31220+31320+31920

1�1a) b) A prazo ou com pré-aviso ................................... � �

32+33+35 (6) 2 � Débitos para com clientes ........................................ � �

3213+3223 a) Depósitos de poupança ........................................ � �
32�3213�3223+33+35 b) Outros débitos ...................................................... � �

3200+3210+ ba) À vista ........................................................ � �
3220+3230

b)�ba) bb) A prazo ...................................................... � �

34 3 � Débitos representados por títulos ............................. � �

341 a) Obrigações em circulação ..................................... � �
340+342+349 b) Outros ................................................................... � �

36+39 9 4 � Outros passivos ......................................................... 29 958,77 34 470,66

52+54+56(cre)+ 5 � Contas de regularização ............................................ 7 021 �
58(cre)+59 (5)

610+611+612+613 6 � Provisões para riscos e encargos .............................. 0,04 �

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ....... � �
610+611+613 b) Outras provisões ................................................... 0,04 �

619 6-A � Fundo para riscos bancários gerais ....................... � �
60 8 � Passivos subordinados ............................................... � �
62 10/11 9 � Capital subscrito ....................................................... 2 050 581 2 050 581

632 10 � Prémios de emissão ................................................ � �
630+631+635+639 11 11 � Reservas .................................................................. 2 546,54 �

633 12 � Reservas de reavaliação .......................................... � �
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(Em euros)

Código Notas Passivo Ano Ano anteriordas contas

66 11 13 � Resultados transitados ............................................. 48 384,12 �
69 (cred.) 11 14 � Lucro do exercício .................................................. � 41 839,36

                                                        Total do passivo ................................... 2 138 491,47 2 126 891,02

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Excepto 5624, cujo saldo devedor é considerado na rubrica 6.
(4) Conforme o saldo global do razão (quando saldo devedor > saldo credor).
(5) Conforme o saldo global do razão (quando saldo devedor < saldo devedor).

A Administração, (Assinatura ilegível.) � A Direcção Financeira, (Assinatura ilegível.) � O Técnico Oficial de Contas, Paulo Manuel
Lima Santos. 1000205273

MORGAN STANLEY-PORTUGAL � SGFIM, S. A.

Sede: Avenida da Boavista, 3265, 6.2, 4100-137 Porto

Capital social: 976 080 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 56 433.
Contribuinte n.º 504878115.

Balanço em 31 de Dezembro de 2002
(Em euros)

Ano Ano anterior
Código �Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

10+11+130 11 � Caixa e disp. em bancos centrais 47,90 � 47,90 198,34
12+13�130 12 � Disp. à vista sobre inst. de crédito 667 871,84 � 667 871,84 868 047,67

20+21+280+281+ 13 � Outros créditos sobre inst. de crédito � � � �
2880+2881+2890+

2891�29000�29001�
29010�29011�2951

16+22+23+282+283+ 4 � Créditos sobre clientes ................... � � � �
287+2882+2883+2887+

2892+2893+2897�
29002�29003�29012�

29013�29017�2952

240+241+245+255+ 5 � Obrig. e outros títulos de rend. fixo � � � �
2480+250+251+2580+
26+2840+2884+2894�
290140�2920�2921�

2925�2953

2400+2401+2410+  a) Obrig. e outros títulos de rendim. � � � �
2500+2501+2510+ fixo � de emissores públicos.
2600+2601+2610+
2840+2884+2894�
290140 (1)�29200�
29210�2925-2953

2402+2411+2412+245+  b) Obrig. e outros títulos de rendim. � � � �
255+2480+2502+2511+ fixo � de outros emissores.

2512+2580+ 2602+2611+
2612+2840+2884+2894�

290140 (2)�29209�
29219�2925�2953

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

243+244+245+255+ 6 � Acções e outros tít. de rendimento � � � �
2481�24810+2490� variável.

2491+253+254+2581�
25810+2841�290141�

291�2923�2924�
2925�2953

400�490 17 � Participações .................................. � � � �
401�491 18 � Partes do cap. em emp. coligadas � � � �

41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas .............. 51 519,13 28 621,80 22 897,33 40 070,41
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42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ................. 472,05 83,64 388,41 447,45
468+4691�4820�48280

420+4280+461�  (Das quais: imóveis) ...................... (�) (�) (�) (�)
4820�48280

27003 11 � Capital subscrito não realizado ...... � � � �
24810+25810 12 � Acções próp. ou partes de capital � � � �

próprio.

14+15+19+27� 13 � Outros activos ................................ 7 267,17 � 7 267,17 6 026,76
27003�29007�2959�
299+402+409�499

51+55+56 (3)+ 15 � Contas de regularização ................. 1 267,17 � 1 267,17 �
58 (dev.)+59 (4)

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ..................... 187 975,41 � 187 975,41 125 562,67

      Total do activo ................... 916 482,48 28 705,04 887 777,04 1 040 353,30

(Em euros)

Ano Ano anterior
Código �Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

(Em euros)

Código Passivo Ano Ano anteriordas contas

30+31 1 � Débitos  para com instituições de crédito ........................... � �

30020+30120+ a) À vista ............................................................................... � �
30220+31020+

31220+31320+31920

1�1a) b) A prazo ou com pré-aviso ................................................ � �

32+33+35 (6) 2 � Débitos para com clientes ................................................... � �

3213+3223 a) Depósitos de poupança ...................................................... � �
32�3213�3223+33+35 b) Outros débitos ................................................................... � �

3200+3210+ ba) À vista .................................................................... � �
3220+3230

b)�ba) bb) A prazo ................................................................... � �

34 3 � Débitos representados por títulos ........................................ � �

341 a) Obrigações em circulação .................................................. � �
340+342+349 b) Outros ................................................................................ � �

36+39 4 � Outros passivos .................................................................... 20 185,36 48 535,83

52+54+56(cre)+ 5 � Contas de regularização ....................................................... 17 036,92 15 714,53
58(cre)+59 (5)

610+611+612+613 6 � Provisões para riscos e encargos ......................................... 37,43 22,94

612 a) Provisões para pensões e encargos similares .................... � �
610+611+613 b) Outras provisões ................................................................ 37,43 22,94

619 6-A � Fundo para riscos bancários gerais .................................. � �
60 8 � Passivos subordinados .......................................................... � �
62 9 � Capital subscrito .................................................................. 976 080 976 080

632 10 � Prémios de emissão ............................................................. � �
630+631+635+639 11 � Reservas ............................................................................... � �

633 12 � Reservas de reavaliação ....................................................... � �
66 13 � Resultados transitados .......................................................... (125 562,67) �

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício .............................................................. � �

                                    Total do passivo ..................................... 887 777,04 1 040 353,30

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Excepto 5624, cujo saldo devedor é considerado na rubrica 6.
(4) Conforme o saldo global do razão (quando saldo devedor > saldo credor).
(5) Conforme o saldo global do razão (quando saldo devedor < saldo devedor).

A Administração, (Assinatura ilegível.) � A Direcção Financeira, (Assinatura ilegível.) � O Técnico Oficial de Contas, Paulo Manuel
Lima Santos. 1000205276
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BNC GERFUNDOS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua do Comércio, 85, Lisboa

Capital social: 300 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3601.
Contribuinte n.º 502914904.

Balanço em 31 de Dezembro de 2002
(Em euros)

Ano Ano
anteriorActivo Activo Amortizações Activo (activo

bruto e provisões líquido líquido)

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ..................................................... 82 � 82 89
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ........................................ 135 545 � 135 545 104 152
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito .................................................... 500 000 � 500 000 423 978
9 � Imobilizações incorpóreas ................................................................................. 1 879 1 504 375 751

15 � Contas de regularização ..................................................................................... 27 295 � 27 295 16 228

                                 Total do activo ....................................................... 664 801 1 504 663 297 545 198

(Em euros)

AnoPassivo Ano anterior

4 � Outros passivos ............................................................................................................................................. 19 339 29 113
5 � Contas de regularização ................................................................................................................................. 23 926 4
9 � Capital subscrito ............................................................................................................................................ 300 000 300 000

11 � Reservas ......................................................................................................................................................... 216 081 143 697
14 � Lucro do exercício ........................................................................................................................................ 103 951 72 384

                                         Total do passivo .............................................................................. 663 297 545 198

O Conselho de Administração: Adriano Manuel da Rocha Carvalho, presidente � José Manuel Piriquito Costa. � O Técnico Oficial de
Contas, José Júlio Pinto de Freitas. 3000098986

SOFINAC � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua de Braamcamp, 11-6.º, 1250-049, Lisboa

Capital social: 700 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 4991.
Contribuinte n.º 503189316.

Balanço em 31 de Março de 2003
(Em euros)

 2003 2002
Código �Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

10+11 11 � Caixa e disponib. em bancos centrais .... 499 � 499 499
12 12 � Disponib. à vista sobre instituições de 23 015 � 23 015 81 903

crédito no país.
20 3 � Outros créditos sobre instituições de cré- 1 180 000 � 1 180 000 1 020 000

dito no país.
250+259 15 � Obrig. e outros títulos de rendimento fixo ... � � � �

2500 a) Obrigações e outros títulos de rendi- � � � �
mento fixo � de emis. públicos.

41�481 19 � Imobilizações incorpóreas ....................... 124 094 120 445 3 649 14 570
42�482 10 � Imobilizações corpóreas .......................... 106 683 101 536 5 146 19 115

(Dos quais: imóveis de serviço próprio) ... (�) (�) (�)   (�)   

27�27003 13 � Outros activos ......................................... 87 494 � 87 494 76 391

51+55+ 15 � Contas de regularização ........................... 83 619 � 83 619 11 481
58 (dev.)

                  Total do activo ......................... 1 605 404 221 982 1 383 422 1 223 959
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(Em euros)

Código Débito 2003 2002das contas

36 14 � Outros passivos ................................................................................................ 36 678 20 486

52+54+ 15 � Contas de regularização .................................................................................... 191 152 167 680
58 (cred.)

62 19 � Capital subscrito ............................................................................................... 700 000 700 000
630+631+639 11 � Reservas ............................................................................................................ 200 096 188 485

66 13 � Resultados transitados ....................................................................................... 192 573 116 103
69 14 � Lucro do exercício ........................................................................................... 62 923 31 205

                                Total do passivo ..................................................... 1 383 422 1 223 959

 Lisboa, 8 de Abril de 2002. � O Conselho de Administração, (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.)
3000098218
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PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS � REGISTO COMERCIAL

Albufeira ..................................................................... 10 870-(149)
Almeirim ..................................................................... 10 870-(207)
Barcelos ...................................................................... 10 870-(131)
Barreiro ...................................................................... 10 870-(210)
Beja ............................................................................. 10 870-(128)
Caminha ..................................................................... 10 870-(214)
Castelo Branco ........................................................... 10 870-(143)
Castro Daire ............................................................... 10 870-(227)
Fafe ............................................................................. 10 870-(141)
Faro ............................................................................ 10 870-(149)
Gondomar .................................................................. 10 870-(181)
Lagoa (Algarve) ......................................................... 10 870-(151)
Lagos .......................................................................... 10 870-(152)
Lisboa:

2.ª Secção ........................................................... 10 870-(153)
3.ª Secção ........................................................... 10 870-(154)
4.ª Secção ........................................................... 10 870-(167)

Maia ............................................................................ 10 870-(181)
Melgaço ...................................................................... 10 870-(215)
Nelas ............................................................................ 10 870-(227)
Odivelas ...................................................................... 10 870-(168)
Olhão .......................................................................... 10 870-(152)
Oliveira de Frades ...................................................... 10 870-(230)

Ovar ............................................................................ 10 870-(123)
Peso da Régua ........................................................... 10 870-(224)
Porto:

1.ª Secção ........................................................... 10 870-(184)
3.ª Secção ........................................................... 10 870-(189)

Proença-a-Nova ......................................................... 10 870-(149)
Ribeira de Pena ......................................................... 10 870-(226)
Rio Maior ................................................................... 10 870-(208)
Santa Comba Dão ..................................................... 10 870-(231)
Santa Maria da Feira ................................................ 10 870-(123)
Santarém .................................................................... 10 870-(209)
São João da Madeira ................................................ 10 870-(128)
Seia ............................................................................. 10 870-(152)
Seixal .......................................................................... 10 870-(210)
Sesimbra ..................................................................... 10 870-(210)
Setúbal ........................................................................ 10 870-(210)
Tabuaço ...................................................................... 10 870-(231)
Tondela ....................................................................... 10 870-(231)
Viana do Castelo ........................................................ 10 870-(215)
Vila Franca de Xira ................................................... 10 870-(181)
Vila Nova de Famalicão ............................................ 10 870-(141)
Vila Nova de Gaia ...................................................... 10 870-(203)
Vila Nova de Paiva .................................................... 10 870-(232)





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 118 � 22 de Maio de 2003 10 870-(123)

4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
OVAR

TOVARTEX � INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 620/801218;
identificação de pessoa colectiva n.º 501108289.

Certifico que em 26 de Junho de 2002 foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 1000201584

SANTA MARIA DA FEIRA

IBERIACORK � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CORTIÇA, L.DA

Sede: Vilas, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3594/920930; identificação de pessoa colectiva n.º 502848502;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 24/021015.

Certifico que foi alterada a redacção do artigo 6.º e foram adita-
dos os artigos 7.º e 8.º e um § único ao artigo 5.º do pacto social,
cuja redacção passou a ser a seguinte:

5.º

§ único. Aos gerentes é proibido obrigar a sociedade em quaisquer
actos ou contratos alheios aos fins e interesses sociais, nomeada-
mente abonações, fianças, letras de favor, cauções ou actos seme-
lhantes.

6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre sócios;
porém, a cessão a estranhos fica dependente do consentimento da
sociedade.

7.º

A quota de um sócio será amortizada pela sociedade no caso de
violação do § único da cláusula 5.ª, pela exclusão de um sócio, bem
como no caso de a sua quota ser arrolada, arrestada, penhorada ou
incluída em massa falida ou insolvente ou por qualquer outro modo
sujeita a providência cautelar ou apreendida judicialmente, bem como
por divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só de bens e
desde que em consequência de qualquer processo, judicial ou extraju-
dicial ou de liquidação de património a quota seja atribuída total ou
parcialmente a um terceiro não sócio e na parte que for adjudicada
a este.

§ único. A quota que seja amortizada por aplicação deste artigo terá
como contrapartida o correspondente valor do último balanço apro-
vado, com excepção da exclusão de um sócio em que a contrapar-
tida pela quota será o respectivo valor nominal ou a do valor cons-
tante do último balanço aprovado se este for inferior àquele, liquidada
em cinco prestações semestrais, iguais e sucessivas, sem juros, ven-
cendo-se a primeira três meses após a realização da respectiva as-
sembleia geral.

8.º

Será amortizada a quota por acordo com o titular ou ainda a quo-
ta de um sócio, pela sua interdição inabilitação ou exoneração.

§ único. Nestes casos, a contrapartida da amortização é, no pri-
meiro caso, o acordado e, nos restantes, o estipulado pelo Código
das Sociedade Comerciais.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

13 de Dezembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000162169

GARAGEM MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1718/820406; identificação de pessoa colectiva n.º 501257977;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 20; números e data
das apresentações: of. 30 e 32/021125.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação das funções dos gerentes Maria Madalena da Mota e José

Alberto Vieira Martins, por renúncia.
Data: 4 de Novembro de 2002.
E foi alterada a redacção dos artigos 3.º e 6.º do pacto social que

passou a ser a seguinte:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
448 918,11 euros, dividido em quatro quotas, uma de 157 121,34 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Madalena da Mota, uma de
202 013,15 euros e outra de 44 891,81 euros, ambas pertencentes ao
sócio Manuel Américo Vieira Mota Martins, e outra de 44 891,81 eu-
ros, pertencente à própria sociedade Garagem Martins, L.da

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberado
em assembleia geral, compete ao sócio Manuel Américo Vieira Mota
Martins, sendo bastante a sua assinatura para obrigar a sociedade.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

14 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000956122

TRIESSEMAT � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua dos Pavilhões, 20, Souto, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5705/980924; identificação de pessoa colectiva n.º 504250329;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 26/020904.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:

Reforço do capital social para 1 002 410$, sendo o aumento de
2410$, realizado em dinheiro; redenominação do capital social para
5000 euros e das quotas para:

1) Antero Salomão Rodrigues Salgado, e
2) António Manuel da Silva Ferreira,

cada um 2500 euros.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000166857

TOMÁSIA SANTOS CARDOSO, MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Cedro, 329, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8141/030206; identificação de pessoa colectiva n.º P 506472566;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/030206.

Certifico que por Tomásia dos Santos Cardoso, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto social:

1.ª

A sociedade adopta a firma Tomásia Santos Cardoso, Mediação
Imobiliária, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua do Cedro, 329,
freguesia de Mozelos, deste concelho.
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§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais
ou outras formas de representação social.

2.ª

O seu objecto consiste na mediação imobiliária, gestão de condo-
mínios e actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins.

3.ª

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro, representado por uma quota desse montante, per-
tencente à sócia Tomásia dos Santos Cardoso.

4.ª

A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta à sócia
Tomásia dos Santos Cardoso, desde já nomeada gerente, sendo sufi-
ciente a sua assinatura para validamente obrigar a sociedade em to-
dos os actos e contratos.

5.ª

Fica desde já autorizada a sócia a realizar com a sociedade todos
os negócios jurídicos que entenda úteis ou convenientes à prosse-
cução do objecto social.

6.ª

Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares de capital
até ao dobro do capital social.

11 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000166555

FERNANDO LEANDRO � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7949/020906; identificação de pessoa colectiva n.º P 505448947;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020906.

Certifico que por Fernando da Silva Leandro, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Leandro � Sociedade Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, da freguesia de
Fiães, concelho de Santa Maria da Feira.

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

2.º

A sociedade tem por objecto cafés, cervejarias, bares, casas de chá
e pastelaria.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro, representado por uma quota desse montante, per-
tencente ao sócio Fernando da Silva Leandro.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta ao sócio
Fernando da Silva Leandro, desde já nomeado gerente, sendo sufici-
ente a sua assinatura para validamente obrigar a sociedade em todos
os actos e contratos.

5.º

Fica desde já autorizado o sócio a realizar com a sociedade todos
os negócios jurídicos que entenda úteis ou convenientes à prosse-
cução do objecto social.

18 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000953107

MOBEQ � EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA, L.DA

Sede: Rua do Cedro, 282, 3.º, direito, AA,
Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8133/030204; identificação de pessoa colectiva n.º P 506454533;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/030204.

Certifico que por Luís Rafael Freitas Sargo e Maria Margarida
Oliveira da Silva Teixeira foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma MOBEQ � Equipamentos para a
Indústria, L.da, tem a sua sede na Rua do Cedro, 282, 3.º, direito,
AA, da freguesia de Mozelos, do concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso de máquinas, equi-
pamentos, material e mobiliário de escritório para a indústria e co-
mércio, importação, exportação e representações. Actividades de
contabilidade, auditoria e consultoria fiscal.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Luís Rafael Freitas
Sargo desde já nomeado gerente.

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

5.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares de capital até ao dobro das quotas dos
mesmos, bem como os sócios poderão fazer à sociedade os supri-
mentos de que a mesma carecer.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000156835

SETATIJOLO CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Candal, 220, Sanguedo, Santa Maria da Feira
(anteriormente Rua Principal, 1251, Lobão, Santa Maria da Feira)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7806/020611; identificação de pessoa colectiva n.º 506163920;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 9 e 10/030114.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação das funções do gerente José Carlos de Madureira Afon-

so, por renúncia.
Data: 31 de Outubro de 2002.
Designação da gerente Fernanda Cristina Pais Guedes, residente

na Rua do Candal, 220, Sanguedo.
Data: 31 de Outubro de 2002 e foi alterada a redacção do artigo 1.º

do pacto social que passou a ser a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Setatijolo Construções, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Candal, 220, da freguesia de Sanguedo, concelho
de Santa Maria da Feira.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

21 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000162495



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 118 � 22 de Maio de 2003 10 870-(125)

CONSTRUÇÕES VILA MAIOR, L.DA

Sede: Rua do Mocêlo, 203, Canêdo, Santa Maria da Feira
(anteriormente Padrão, Vila Maior, Santa Maria da Feira)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3172/900924; identificação de pessoa colectiva n.º 502600322;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 17; números e data
das apresentações: 19 e 20/021219.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções do gerente Paulo da Silva Ferreira, por re-

núncia.
Data: 12 de Dezembro de 2002.
Mudou a sede para a Rua do Mocêlo, 203, freguesia de Canêdo,

concelho de Santa Maria da Feira.
Designação da gerente Maria Alzira Tavares da Rocha.
Data: 12 de Dezembro de 2002.
Foi alterada a redacção do artigo 5.º do pacto social, que passou a

ser a seguinte:
5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, já no-
meados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

26 de Dezembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000175511

A. G. I. � AMORIM GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Meladas, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4574/951214; identificação de pessoa colectiva n.º 503330523;
inscrições n.os 27 e 28; números e data das apresentações: 14 e 15/
021220.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução.
Prazo para a liquidação: 19 de Novembro de 2002.
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 29 de Novembro de 2002.

25 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000174086

BERNARDINO & FERREIRA, S. A.
(anteriormente BERNARDINO & FERREIRA, L.DA)

Sede: Riba, Santa Maria de Lamas, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2015/851001; identificação de pessoa colectiva n.º 501562390;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 20/021212.

Certifico que foi efectuado o registo de transformação em socie-
dade anónima, passando o pacto social a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Bernardino & Ferreira, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Riba, freguesia de Santa
Maria de Lamas, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. O conselho de administração poderá sem carecer de de-
liberação ou consentimento de outros órgãos sociais:

a) Transferir a sede social para qualquer outro local permitido por
lei;

b) Criar, deslocar ou extinguir agências, delegações ou qualquer
forma de representação social, no País ou no estrangeiro, e ainda

modificar e desmontar as instalações fabris ou comerciais que julgue
convenientes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto exclusivamente o de transformação
e fabrico, comercialização, importação e exportação de produtos de
cortiça.

CAPÍTULO II

Capital social e títulos

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 200 000 euros dividido em 40 000 acções, no valor nominal de
5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

As acções são ao portador podendo haver títulos de mais de uma
acção.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações nos termos legais e nas
condições estabelecidas pela assembleia geral que deliberar a emis-
são, incluindo obrigações convertíveis em acções.

2 � Os accionistas terão sempre preferência na subscrição de
quaisquer obrigações emitidas pela sociedade, na proporção das ac-
ções que possuírem.

ARTIGO 7.º

A sociedade, através do seu conselho de administração ou admi-
nistrador único e sem carecer de consentimento de outros órgãos
sociais, poderá livremente associar-se, agrupar-se ou reunir-se com
outras pessoas, nacionais ou estrangeiras, singulares ou colectivas ou
a quaisquer agrupamentos complementares de empresas, consórcios
ou entidades, de natureza semelhante e participar na sua administra-
ção e fiscalização, bem como adquirir participações em quaisquer tipos
ou espécies de sociedades, mesmo que de diferente objecto, podendo
o conselho de administração ou administrador único praticar os ac-
tos conducentes a tais fins.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o fiscal único.

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto, correspondendo a cada 10 acções, um voto.

2 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, que podem ser ou não accionistas.

3 � Qualquer accionista poderá fazer-se representar na assem-
bleia geral por outro accionista, por seu cônjuge, descendente ou
ascendente, através de uma carta dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral.

4 � Para além do previsto no número anterior, qualquer accio-
nista poderá fazer-se representar por procurador na assembleia ge-
ral.

5 � O instrumento de representação voluntária deve ser entre-
gue ao presidente da mesa de assembleia geral até às 17 horas do dia
anterior à reunião.

ARTIGO 10.º

Salvo disposição legal em contrário, as deliberações sociais são
sempre tomadas por maioria simples dos votos emitidos na assem-
bleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral reunirá ainda:
a) Nos termos do artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais;
b) Quando o presidente do conselho de administração ou fiscal

único o julgarem conveniente;
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c) Quando accionistas que reúnam as condições previstas na lei o
requeiram ao presidente da mesa da assembleia geral e com indica-
ção concreta dos assuntos a incluir na ordem do dia e justificação
precisa da reunião.

2 � Em primeira convocação, salvo disposição legal imperativa
em contrário, a assembleia geral só poderá funcionar e deliberar
quando nela estejam presentes ou representados accionistas deten-
tores de pelo menos 50 % do total das acções, excluídas as que per-
tençam à própria sociedade.

3 � Salvo disposição legal em contrário, a convocatória da as-
sembleia geral pode, desde logo, fixar uma segunda data da reunião,
para o caso de a assembleia geral não se poder reunir na data da
primeira convocatória, por falta de representação do capital social,
devendo entre as duas datas, mediar pelo menos 15 dias.

4 � Em segunda convocação, a assembleia geral funcionará e
deliberará seja qual for o número de accionistas presentes.

5 � Compete à assembleia geral eleger os membros da mesa, os
quais se consideram empossados logo que eleitos.

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração, este será composto por três
ou cinco membros, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral escolherá, de entre os eleitos, o presiden-
te do conselho de administração.

3 � Ao presidente, que terá voto de qualidade, cabe convocar e
dirigir as reuniões do conselho de administração.

4 � A administração está dispensada da prestação de caução.

ARTIGO 13.º

1 � Ao conselho de administração compete o exercício de todos
os poderes de direcção, gestão e representação da sociedade, que por
lei ou pelo presente contrato lhe forem conferidos, nomeadamente:

a) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e contratuais e as
deliberações da assembleia geral;

b) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis, nomeadamente
viaturas;

c) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis;
d) Participar em todos os actos e contratos necessários à gestão

da sociedade, nomeadamente emissão de letras, livranças e cheques;
e) Abrir, encerrar ou trespassar estabelecimentos ou partes dos

mesmos;
f) Adquirir participações noutras sociedades com o mesmo objecto

ou não e participar em agrupamentos complementares de empresas
ou consórcios;

g) Aplicar os fundos disponíveis da sociedade de acordo com os
interesses desta;

h) Financiar e prestar garantias a sociedades, em cujo capital so-
cial esta sociedade tenha de algum modo participação;

i) Elaborar propostas de alteração do contrato social, de fusão,
cisão, transformação e dissolução da sociedade;

j) Representar a sociedade em juízo e fora dele, confessando, de-
sistindo e transigindo em quaisquer processos e aceitar arbitragens
para a resolução de quaisquer conflitos;

k) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de deter-
minados actos ou categoria de actos;

l) Celebrar contratos de trabalho.
2 � O conselho de administração estabelecerá as regras do seu

funcionamento.
3 � O conselho de administração não estará obrigado a reunir

uma vez em cada mês.
4 � Dentro dos limites da lei, o conselho de administração pode,

por simples acta, encarregar especialmente um ou alguns adminis-
tradores da prática de certos actos ou matérias de administração.

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores, sendo sem-

pre obrigatória a do presidente do conselho de administração Ber-
nardino das Neves Ferreira;

b) Pela assinatura de um administrador no qual o conselho de
administração tenha delegado poderes bastantes e nos termos legais,
ou de um procurador nos termos do respectivo mandato.

2 � Para actos de mero expediente, basta a intervenção de qual-
quer administrador, não se entendendo como acto de mero expedi-
ente a celebração de contratos de trabalho.

Fiscal único

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um su-
plente, ambos revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores
oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Disposições comuns

ARTIGO 16.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração e o fiscal único são eleitos pela assembleia geral e por
um período de quatro anos, sendo reelegíveis uma ou mais vezes.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que eleitos sem dependência de outras formalidades.

3 � Terminado o prazo dos respectivos mandatos, os membros
dos órgãos sociais manter-se-ão em exercício até à sua efectiva subs-
tituição.

CAPÍTULO V

Dos exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 17.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 18.º

Os lucros líquidos da sociedade, depois de deduzidos os montantes
para o fundo de reserva legal, terão as aplicações que a assembleia
geral deliberar.

Designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2002-2005:
Conselho de administração: presidente, Bernardino das Neves

Ferreira, casado, residente na Rua de Santiago, Riomeão; vogais: Maria
Celeste das Neves Ferreira Almeida, casada, residente na Rua do
Salgueiro, Santa Maria de Lamas; Maria Alice das Neves Ferreira
Martins, casada, residente na Rua do Salgueiro, Santa Maria de La-
mas; Ramiro das Neves Ferreira, casado, residente na Rua do Sal-
gueiro, Santa Maria de Lamas, e Joaquim das Neves Ferreira, casado
e residente na Avenida do Comendador Henrique Amorim, Santa
Maria de Lamas.

Fiscal único: Santos Carvalho & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, S. A., com sede no Campo de 24 de Agos-
to, 129, 7.º, Porto, representada por Carlos Manuel Pereira da Sil-
va; suplente, António Augusto dos Santos Carvalho, revisor oficial
de contas, com domicílio profissional no Campo de 24 de Agosto,
129, 7.º, Porto.

Data: 2 de Dezembro de 2002.

3 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000174507

SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL DOS BILHARINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5265/971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504054767;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/021211.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo
sido aprovadas e encerradas as contas em 3 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme o original.

25 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000174094

FISCOSE � FISCALIDADE, CONTABILIDADE
E SEGUROS, L.DA

Sede: Chousa de Cima, Fiães, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2773/890601; identificação de pessoa colectiva n.º 502168854;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 4/021204.
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Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Reforço do capital social para 6250 euros, sendo o aumento de

1250 euros, realizado em dinheiro e subscrito pela nova sócia Maria
de Lurdes de Avelar Azevedo, casada com Domingos Pereira da Sil-
va na comunhão geral, que assim entra para a sociedade com uma
quota de igual valor.

Designação da gerente Maria de Lurdes de Avelar Azevedo, resi-
dente na Rua do Regato, 239, Fiães.

Data: 23 de Outubro de 2002 e foi alterada a redacção dos arti-
gos 3.º, e n.º 2 do 4.º do pacto social, que passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6250 euros, dividido em três quotas, uma de 3750 euros, pertencen-
te ao sócio Domingos Pereira da Silva, e duas iguais de 1250 euros
cada, pertencentes uma a cada uma das sócias, Marta Cristina Ave-
lar Silva e Maria de Lurdes de Avelar.

4.º

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

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

13 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000952615

DPF � INDÚSTRIA DE AGLOMERADOS
DE CORTIÇA, L.DA

Sede: Rua da Cruz de Malta, 93, Riomeão, Santa Maria
da Feira (anteriormente Prime, Mozelos, Santa Maria da Feira)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3403/920115; identificação de pessoa colectiva n.º 502692510;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 4/021206.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Designação do gerente Manuel Alves da Silva, residente na Ave-

nida do Comendador Henrique de Amorim, 1001, Santa Maria de
Lamas.

Data: 20 de Novembro de 2002 e foi alterada a redacção do ar-
tigo 3.º e corpo dos artigos 1.º e 4.º do pacto social, que passou a ser
a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma DPF � Indústria de Aglomerados de
Cortiça, L.da, com sede na Rua Cruz de Malta, 93, da freguesia de
Riomeão, concelho de Santa Maria da Feira.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 105 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 52 500 euros
cada, pertencentes a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução, e com ou sem re-
muneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica
desde já atribuída a ambos os sócios que desde já são nomeados ge-
rentes.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

10 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000174019

R. J. N. � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, 20-C,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5282/971124; identificação de pessoa colectiva n.º 504025180;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 1 e 2/021206.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções do administrador único Lúcia Raquel Dias de

Oliveira, por renúncia.
Data: 12 de Julho de 2002.
Designação, em substituição, do administrador único José Antó-

nio Gomes Oliveira, casado, e residente na Rua das Areias, Travanca.
Data: 12 de Julho de 2002.

3 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000952003

SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL DA MELROEIRA, L.DA

Sede: Rua da Corticeira, 34, Meladas, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5266/971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504054740;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 29/021128.

Certifico que foi alterada a redacção do artigo 3.º do pacto social,
que passou a ser a seguinte:

3.º

A sociedade tem por objecto exploração agrícola e florestal.
§ único. A sociedade poderá participar como sócia em sociedades

com objecto idêntico ao seu reguladas por leis especiais, bem como
participar ou formar agrupamentos complementares de empresas,
novas sociedades comerciais e associações em participação, nos ter-
mos a deliberar em assembleia geral.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

3 de Dezembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000957641

FERREIRA AVELAR & IRMÃO, L.DA

Sede: Travessa de Ulfilanis, 21, Redondo, Fiães,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 928/740722; identificação de pessoa colectiva n.º 500351449;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/020627.

Certifico que cessou funções o gerente António Pinto Ferreira
Avelar, por óbito.

Data: 11 de Agosto de 1999.
Que o capital social foi reforçado para 370 000 euros, sendo o

aumento de 889,56 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios na proporção e em reforço das suas quotas.

Foi eliminado o artigo 7.º e redenominado todo o pacto social,
ficando este com 11 artigos e foi alterada a redacção dos artigos 4.º
e 6.º do pacto social, que passou a ser a seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
370 000 euros dividido em quatro quotas iguais de 92 500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Elísio Henriques Ferreira
Avelar e Manuel Alcides Castro Ferreira Avelar, outra em comum
na proporção de um quarto para o sócio Manuel Alcides Castro
Ferreira Avelar e três quartos para a sócia Irene Pereira de Castro e
outra pertencendo em comum e sem determinação de parte ou di-
reito a Maria Júlia Henriques Avelar, António Henriques Ferreira
Avelar, Ângela Maria Henriques Ferreira Avelar, Maria Josefina Hen-
riques Ferreira Avelar Gomes, Marisa Henriques Ferreira Avelar Go-
mes e Elísio Henriques Ferreira Avelar.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, Manuel Alcides
Castro Ferreira Avelar e Elísio Henriques Ferreira Avelar, desde já
nomeados gerentes, sendo bastante a assinatura de qualquer um deles
para a prática de todo e qualquer acto inerente à sociedade, incluin-
do actos que envolvam a responsabilidade da sociedade.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

3 de Dezembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000957137
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CARFEIRA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Lavouras, Fornos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3239/910304; identificação de pessoa colectiva n.º 502567082;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 20; números e data
das apresentações: 25 e 28/021125.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação das funções do gerente José Alberto Vieira Martins, por

renúncia.
Data: 4 de Novembro de 2002 e foi alterada a redacção dos arti-

gos 3.º e 6.º do pacto social, que passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
249 398,94 euros, dividido em quatro quotas, uma de 112 229,53 eu-
ros e outra de 87 289,63 euros, ambas pertencentes à sócia Maria
Madalena da Mota e duas iguais de 24 939,89 euros cada, perten-
centes ambas à própria sociedade CARFEIRA � Comércio de Auto-
móveis, L.da

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberado
em assembleia geral, compete à sócia Maria Madalena da Mota, sen-
do bastante a sua assinatura para obrigar a sociedade.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

22 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000956114

SÃO JOÃO DA MADEIRA

PALAU & CAETANO � DECORAÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1926/20010921; identificação de pessoa colectiva n.º 505372290;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 11 e 14/20030102.

Certifico relativamente à sociedade supra:
1) Que foi depositada a fotocópia da escritura de que consta a

cessação de funções do gerente Pedro Manuel Correia dos Santos
Leite, em 2 de Outubro de 2002, por renúncia.

2) Que a mesma foi modificada de sociedade por quotas plural em
sociedade unipessoal por quotas, a qual passou a reger-se pelo se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Habitar o Tempo � Decoração de
Interiores, Unipessoal, L.da, com sede na Avenida do Dr. Renato
Araújo, 81, da freguesia e concelho de São João da Madeira.

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

2.º

O objecto social consiste em decoração de interiores, import-
-export de artigos de decoração.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução, e remunerada ou
não, conforme for deliberado, compete aos gerentes, sócio ou não,
a nomear pela única sócia.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos em
juízo ou fora dele, basta a assinatura de um gerente.

§ 2.º Fica desde já nomeada gerente a única sócia.
§ 3.º É vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos ou do-

cumentos estranhos aos negócios sociais à sociedade, designadamente
letras de favor, avales, fianças e abonações, ou outros actos seme-
lhantes.

5.º

Fica desde já autorizada a única sócia a celebrar qualquer contrato
com a sociedade, desde que os mesmos sirvam a prossecução do
objecto da sociedade.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Ro-
drigues Fernandes dos Santos Lima. 2001888872

BEJA
BEJA

SOCIEDADE CASA AGRÍCOLA DO TORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1681/030306;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030306.

Certifico que entre Maria Isabel Sola Martin, casada, Écija, c/
Hospital, 20, Espanha, e Josefa Carmona Ortiz, casada, Écija, c/Cava,
37, Espanha, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Casa Agrícola do Tor-
to, L.da, e tem a sua sede na Herdade da Rabadoa, freguesia de
Baleizão, concelho de Beja.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
transferida, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como podem ser abertas e encerradas agências, filiais ou outras
formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem como objecto a exploração agrícola e pecuária,
com comercialização dos produtos produzidos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencendo uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios são livremente
permitida.

2 � A divisão e cessão, total ou parcial, de quotas a favor de
estranhos carecem sempre do consentimento prévio da Sociedade e
dos sócios não cedentes, os quais por esta ordem terão o direito de
preferência.

3 � O valor pelo qual é exercida a preferência pela sociedade ou
pelos sócios é o apurado no último balanço aprovado.

4 � Havendo mais do que um sócio a pretender exercer o seu
direito de preferência, a quota a transmitir será dividida entre os
preferentes na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A Sociedade poderá adquirir quotas, como também poderá
amortizá-las, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso da quota ser penhorada, arrestada ou se existir o risco

de uma alienação judicial ou se por qualquer motivo deixar de estar
na livre disponibilidade do seu titular;

c) No caso de interdição de qualquer sócio ou por falecimento de
um titular, a quota ou parte dela seja adjudicada a pessoa que não
seja descendente, ascendente ou cônjuge do falecido.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da Sociedade compete a todos os sócios, que des-
de já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a Sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.
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3 � A gerência fica, para o exercício do cargo, dispensada de
caução e será remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

ARTIGO 8.º

A convocação das assembleias gerais será feita por carta regista-
da, expedida com pelo menos 20 dias de antecedência, salvo quando
a lei exija outras formalidades.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001301014

SOCIEDADE CASA AGRÍCOLA FOLHA DE ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1682/030306;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030306.

Certifico que entre Jorge Martinez Sagrera, casado, Elena Martinez
Eguilaz, casada, Blanca Martinez Eguilaz, casada, e Cristina Martinez
Eguilaz, casada, Calle Eduardo Dato, 8, Córdova, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Casa Agrícola Folha
de Abreu, L.da, e tem a sua sede na Herdade da Rabadoa, freguesia de
Baleizão, concelho de Beja.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
transferida, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como podem ser abertas e encerradas agências, filiais ou outras
formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem como objecto a exploração agrícola e pecuária,
com comercialização dos produtos produzidos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas, sendo uma do valor nominal
de 2500 euros, pertencente ao sócio Jorge Martinez Sagrera, duas
iguais de 1000 euros cada, pertencendo uma a cada um das sócios
Elena Martinez Eguilaz e Blanca Martinez Eguilaz, e uma de 500 eu-
ros, pertencente à sócia Cristina Martinez Eguilaz.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios são livremente
permitidas.

2 � A divisão e cessão, total ou parcial, de quotas a favor de
estranhos carecem sempre do consentimento prévio da Sociedade e
dos sócios não cedentes, os quais por esta ordem terão o direito de
preferência.

3 � O valor pelo qual é exercida a preferência pela sociedade ou
pelos sócios é o apurado no último balanço aprovado.

4 � Havendo mais do que um sócio a pretender exercer o seu
direito de preferência, a quota a transmitir será dividida entre os
preferentes na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A Sociedade poderá adquirir quotas, como também poderá
amortizá-las, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso da quota ser penhorada, arrestada ou se existir o risco

de uma alienação judicial ou se por qualquer motivo deixar de estar
na livre disponibilidade do seu titular;

c) No caso de interdição de qualquer sócio ou por falecimento de
um titular, a quota ou parte dela seja adjudicada a pessoa que não
seja descendente, ascendente ou cônjuge do falecido.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da Sociedade compete a todos os sócios, que des-
de já ficam nomeados gerentes.

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

3 � A gerência fica para o exercício do cargo, dispensada de
caução e será remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

ARTIGO 8.º

A convocação das assembleias gerais será feita por carta regista-
da, expedida com pelo menos 20 dias de antecedência, salvo quando
a lei exija outras formalidades.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001301065

SOCIEDADE CASA AGRÍCOLA OUTEIRO
DA CEGONHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1683/030306;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030306.

Certifico que entre António Mazanares Escribano, casado, Irene
Martinez Muñoz, casada, Ronda de Los Tejares, 34, Córdova,
Espanha; Maria-Asuncion Martinez Muñoz, casada, e Luis Javier
Fernandez Figueiroa Moreno, casado, Calle San Filipe, 1, Córdova,
Espanha, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Casa Agrícola Outeiro
da Cegonha, L.da, e tem a sua sede na Herdade da Rabadoa, freguesia
de Baleizão, concelho de Beja.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
transferida, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como podem ser abertas e encerradas agências, filiais ou outras
formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem como objecto a exploração agrícola e pecuária,
com comercialização dos produtos produzidos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas iguais de 1250 euros cada, per-
tencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios são livremente
permitidas.

2 � A divisão e cessão, total ou parcial, de quotas a favor de
estranhos carecem sempre do consentimento prévio da sociedade e
dos sócios não cedentes, os quais por esta ordem terão o direito de
preferência.

3 � O valor pelo qual é exercida a preferência pela Sociedade ou
pelos sócios é o apurado no último balanço aprovado.

4 � Havendo mais do que um sócio a pretender exercer o seu
direito de preferência, a quota a transmitir será dividida entre os
preferentes na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A Sociedade poderá adquirir quotas, como também poderá
amortizá-las nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso da quota ser penhorada, arrestada ou se existir o risco

de uma alienação judicial ou se por qualquer motivo deixar de estar
na livre disponibilidade do seu titular;

c) No caso de interdição de qualquer sócio ou por falecimento de
um titular, a quota ou parte dela seja adjudicada a pessoa que não
seja descendente, ascendente ou cônjuge do falecido.
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ARTIGO 7.º

1 � A gerência da Sociedade compete a todos os sócios, que des-
de já ficam nomeados gerentes.

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

3 � A gerência fica para o exercício do cargo, dispensada de
caução e será remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

ARTIGO 8.º

A convocação das assembleias gerais será feita por carta regista-
da, expedida com pelo menos 20 dias de antecedência, salvo quando
a lei exija outras formalidades.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001301979

SOCIEDADE CASA AGRÍCOLA CURRAL
DO OUTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1684/030306;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/030306.

Certifico que entre Martin Martinez Sagrera, casado, Maria de Los
Angeles Martinez Martin, casada, e Maria Martinez Martin, casada,
Calle Eduardo Dato, 8, Córdova, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Casa Agrícola Curral
do Outeiro, L.da, e tem a sua sede na Herdade da Rabadoa, freguesia
de Baleizão, concelho de Beja.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
transferida, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como podem ser abertas e encerradas agências, filiais ou outras
formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem como objecto a exploração agrícola e pecuária,
com comercialização dos produtos produzidos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio Martin Martinez Sagrera, e duas
iguais de 1250 euros cada, pertencendo uma a cada uma das sócias
Maria de Los Angeles Martinez Martin e Maria Martinez Martin.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios são livremente
permitida.

2 � A divisão e cessão, total ou parcial, de quotas a favor de
estranhos carecem sempre do consentimento prévio da Sociedade e
dos sócios não cedentes, os quais, por esta ordem, terão o direito de
preferência.

3 � O valor pelo qual é exercida a preferência pela Sociedade ou
pelos sócios é o apurado no último balanço aprovado.

4 � Havendo mais do que um sócio a pretender exercer o seu
direito de preferência, a quota a transmitir será dividida entre os
preferentes na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá adquirir quotas, como também poderá
amortizá-las nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso da quota ser penhorada, arrestada ou se existir o risco

de uma alienação judicial ou se por qualquer motivo deixar de estar
na livre disponibilidade do seu titular;

c) No caso de interdição de qualquer sócio ou por falecimento de
um titular, a quota ou parte dela seja adjudicada a pessoa que não
seja descendente, ascendente ou cônjuge do falecido.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da Sociedade compete a todos os sócios, que des-
de já ficam nomeados gerentes.

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

3 � A gerência fica, para o exercício do cargo, dispensada de
caução e será remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

ARTIGO 8.º

A convocação das assembleias gerais será feita por carta regista-
da, expedida com pelo menos 20 dias de antecedência, salvo quando
a lei exija outras formalidades.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001301049

EVOROSUL � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO
DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1480/010523;
identificação de pessoa colectiva n.º 505375885; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030217.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento de cessação de funções de gerente de Rui Manuel Baía
Viegas, em 21 de Janeiro de 2002, por renúncia.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001301553

AVIALENTEJO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 974/930105;
identificação de pessoa colectiva n.º 502902043; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 3/030221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento de cessação de funções de gerente de Guilherme Telo
Reis Salgueiro Canejo, em 9 de Agosto de 2002, por destituição.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001301995

AGÊNCIA FUNERÁRIA POPULAR BEJENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 221/690512;
identificação de pessoa colectiva n.º 500010609; averbamento n.º 3 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030224.

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

Deslocação da sede para a Rua de António Sardinha, 12, freguesia
de Santiago Maior, concelho de Beja.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001301170

SULSUBER � SOCIEDADE FLORESTAL E PROTECÇÃO
AMBIENTAL DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1680/030224;
identificação de pessoa colectiva n.º 504332430; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 8/030224.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 1.º, o qual passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SULSUBER � Sociedade Flores-
tal e Protecção Ambiental do Sul, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Zeca Afonso, 6, 1.º,
D, freguesia de São João Batista, na cidade e concelho de Beja.

3 � A sede da sociedade, por simples deliberação da gerência,
poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou concelho limí-
trofe.

Mais certifico que, em relação à mesma sociedade, foi nomeada
gerente a não sócia Lina Maria Tareco de Matos Portela Campos,
casada, Rua da Cidade de Dili, 9, 1.º, Beja, por deliberação de 14 de
Janeiro de 2003.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001301189

VALÉRIO, SILVA & LAMPREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 549/830509;
identificação de pessoa colectiva n.º 501373829; averbamento n.º 1 e
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8; números e data das apresenta-
ções: 8 e 9/030226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1) Averbamento de cessação de funções de gerência de António
Viriato Andreza Silva Entradas, em 30 de Janeiro de 2003, por re-
núncia.

2) Averbamento de cessação de funções de gerência de José An-
tónio Passinhas Monteiro, em 31 de Outubro de 2001, por renún-
cia.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001302002

SERVE BEM � SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 967/921027;
identificação de pessoa colectiva n.º 502880295; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/030227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento de cessação de funções de gerente de Joaquim Ma-
nuel Tareco Gomes Cano, em 31 de Janeiro de 2003, por renúncia.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001301219

TÁXIS FIGUEIRA & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1481/010525;
identificação de pessoa colectiva n.º 505415038; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento de cessação de funções de gerente de Maria Augusta
Brás Inácio Brincheiro, em 25 de Maio de 2001, por renúncia.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001301154

PLANITÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1483/010531;
identificação de pessoa colectiva n.º 505432803; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento de cessação de funções de gerente de Dolores Maria
Lampreia Colaço, em 31 de Janeiro de 2001, por renúncia.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001301197

BRAGA
BARCELOS

MAXTIL � TÊXTIL DE MALHAS, L.DA

Sede: Igreja, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 870/
851002; identificação de pessoa colectiva n.º 501584145; inscrições
E-9 e E-13; números e datas das apresentações: 4/20011211 e 1/
20020211.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumente de 30 313 300$, em dinheiro, subscrito por to-
dos os sócios na proporção das suas quotas, e alterados os artigos 3.º
e 5.º do pacto social, os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em euros e nos diversos
bens e valores do activo, é de 650 000 euros e corresponde à soma
de sete quotas, sendo uma de 130 000 euros, do sócio Arlindo Au-
gusto Gordinho, duas iguais cada uma do valor nominal de 65 000 eu-
ros, uma de cada sócio José da Silva Rodrigues e Manuel Carlos da
Costa Azevedo, e quatro iguais, cada uma do valor nominal de
97 500 euros, uma do sócio Carlos Alberto Cunha dos Santos, uma
do sócio Domingos Manuel Vilas Boas Gomes, uma do sócio Manuel
Martins de Sousa, e uma, em comum e partes iguais, dos sócios
António Luís Soares Fernandes, Maria Alcina Soares Fernandes, Maria
Isabel Soares Fernandes Rocha e Ana Cristina Soares Fernandes
Bouças.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbem à
gerência, sócios ou não, eleita em assembleia geral, sendo já geren-
tes os sócios Carlos Alberto Cunha dos Santos, Domingos Manuel
Vilas Boas Gomes e Manuel Martins de Sousa, e ficando desde já
nomeados gerentes os sócios Arlindo Augusto Gordinho, José da Silva
Rodrigues, Manuel Carlos da Costa Azevedo e António Luís Soares
Fernandes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, incluin-
do pactuar com credores ou devedores, confessar, desistir ou transi-
gir em quaisquer acções, bem como comprometer-se em arbitragens,
e ainda para adquirir ou vender em seu nome e por qualquer título,
imóveis ou veículos automóveis, são necessárias duas assinaturas,
sendo uma delas, obrigatoriamente, a de qualquer um dos gerentes
Arlindo Augusto Gordinho, José da Silva Rodrigues e Manuel Carlos
da Costa Azevedo, e a outra a de qualquer um dos gerentes Carlos
Alberto Cunha dos Santos, Domingos Manuel Vilas Boas Gomes,
Manuel Martins de Sousa e António Luís Soares Fernandes.

3 � Os actos e documentos de mero expediente poderão ser pra-
ticados e assinados por um só gerente.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203461

MCH � COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3272/
980721; identificação de pessoa colectiva n.º 504219855; inscrição
n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 23 e 24/30012002.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram efec-
tuados os registos do teor seguinte:

Apresentação n.º 23/20020130.
Reforço, alteração do contrato e redenominação do capital.
Aumento: 2410$, em dinheiro, subscrito por todos os sócios em

partes iguais, e consequente alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Emílio Manuel Rodrigues Machado, Manuel Go-

mes Machado, Carlos Moisés Gomes Machado e Carlos Manuel de
Macedo Machado � 1250 euros cada.

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 24/20020130.
Sede: Campo de 5 de Outubro, 44, Barcelos.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203450

PLACOCELOS � ACABAMENTOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Vila Cova, Vila Cova, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5034/
20020129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
29012002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Nuno
Jorge Santos Cachada, solteiro, maior, e Firmino Alves Cachada,
casado com Maria Adelaide Miranda dos Santos Cachada na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade que se rege pelos se-
guintes estatutos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PLACOCELOS � Acabamentos
de Construção Civil, L.da, tem a sua sede no lugar de Vila Cova, fre-
guesia de Vila Cova, do concelho de Barcelos.

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

2.º

A sociedade tem por objecto: actividades de acabamentos rela-
cionadas com a construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma do valor no-
minal de 4750 euros, pertencente ao sócio Nuno Jorge Santos
Cachada, outra do valor nominal de 250 euros, pertencente ao só-
cio Firmino Alves Cachada.

4.º

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

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, dispensadas de cau-
ção e remuneradas ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral, competem ao sócio Nuno Jorge Santos Cachada, que desde já
fica nomeado gerente.

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

3 � Em ampliação dos poderes normais da sua competência a
gerência poderá:

a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis de e para a
sociedade e quaisquer outros bens móveis e imóveis, celebrar contra-
tos de locação financeira;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar os respectivos contratos.

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

6.º

Por morte ou interdição de um sócio a sociedade continuará com
os sobrevivos ou capazes, devendo os herdeiros do falecido ou re-

presentante do interdito nomear um, de entre si, que a todos repre-
sente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

7.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até 10 ve-
zes o valor do capital social.

8.º

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

9.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mes-

ma for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial ad-
ministrativo ou fiscal;

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203448

JOAQUIM FITAS & PEREIRA, L.DA

Sede: Edifício São Miguel O Anjo, 1.º, F, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1673/
900321; identificação de pessoa colectiva n.º 502312424; inscrição
E-2 ; número e data da apresentação: 24/29012002.

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

Apresentação n.º 24/20020129.
Reforço, alteração do contrato e redenominação do capital.
Aumento: 2410$ em dinheiro, subscrito por ambos os sócios, em

partes iguais e consequente alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Joaquim Ferreira Fitas e Áurea da Silva Pereira �

2500 euros cada.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203446

JÚLIA RAMALHO, ARTESANATO, L.DA

Sede: Gandarinha, Galegos (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2846/
960802; identificação de pessoa colectiva n.º 503708488; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 14/28012002.

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

Apresentação n.º 14/20020128.
Dissolução: encerramento da liquidação.
Aprovação de contas.
Data: 31 de Dezembro de 2001.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203445

J. SIMÕES & IRMÃ, L.DA

Sede: Lamaçães, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 658/
811015; identificação de pessoa colectiva n.º 501204822; inscrição
E-8 ; número e data da apresentação: 170/20011228.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 170/20011228.
Reforço e redenominação do capital e consequente alteração do

artigo 3.º
Aumento: 402 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios,

em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
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Sócios e quotas: Angelina Fernandes Simões e João Fernandes Si-
mões � 2500 euros cada.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203444

J3M2 � INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Sede: Quintão, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1406/
881121; identificação de pessoa colectiva n.º 502064595; inscrição
E-14 ; número e data da apresentação: 150/20011228.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo do teor seguinte:

E-14 � Apresentação n.º 150/20011228.
Reforço e redenominação do capital e consequente alteração do

artigo 3.º
Aumento: 502 410$, em dinheiro, subscrito por ambas as sócias,

na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócias e quotas: Dulcídia da Conceição Cardoso Miranda �

3500 euros, e Vitória da Conceição Martins Cardoso � 1500 euros.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203442

CARFREI � INDÚSTRIA DE CERÂMICA, L.DA

Sede: Vessadas, Galegos (Santa Maria), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 874/
851022; identificação de pessoa colectiva n.º 501566406; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 146/20011228.

Certifico que foi efectuado o registo de teor seguinte:
Apresentação n.º 146/20011228.
Reforço e redenominação do capital e consequente alteração do

artigo 3.º
Aumento: 502 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios,

em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Carlos Freitas de Abreu e Maria Emília Ferreira

Correia � 2500 euros cada.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203440

FERNANDO MENDES, L.DA

Sede: Rua de Trás das Freiras, Travessa Norte, 9, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1075/
870212; identificação de pessoa colectiva n.º 501779396; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 120/28122001.

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

Apresentação n.º 120/20011228.
Reforço, alteração do contrato e redenominação do capital.
Aumento: 602 410$ em dinheiro subscrito por ambos os sócios,

em partes iguais e consequente alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Fernando Alírio Mendes da Silva e Amélia Rosa

Pinto Esteves da Silva � 2500 euros cada.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203437

ILÍDIO ALVES, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 43, rés-do-chão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 869/
850924; identificação de pessoa colectiva n.º 501532838; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 119/28122001.

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

Apresentação n.º 119/20011228.
Reforço, alteração do contrato e redenominação do capital.
Aumento: 602 410$ em dinheiro subscrito por todos os sócios,

na proporção das suas quotas e consequente alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Rogério da Silva Dias Pimenta e José da Mota

Silva � 2000 euros cada, e Rogério Manuel Gomes da Costa �
1000 euros.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203434

MME � MONTAGENS E MANUTENÇÃO
ELECTROMECÂNICAS, L.DA

Sede: Cruto, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3620/
20000214; identificação de pessoa colectiva n.º 504881205; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 112/28122001.

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

Apresentação n.º 112/20011228.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação de contas.
Data: 31 de Março de 2001.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203432

GERMIMINHO � VIVEIROS, L.DA

Sede: Neiva, Fragoso, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1935/
910816; identificação de pessoa colectiva n.º 502606070; inscrição
E-2 ; número e data da apresentação: 212/20011228.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 212/20011228.
Reforço e redenominação do capital.
Aumento: 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios,

em partes iguais e consequente alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Moisés Oliveira de Carvalho e Noé Oliveira de

Carvalho � 2500 euros cada.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203431

ELACOR � RECOBRIMENTO DE FIOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Portela, Vila Cova, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3135/
980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504052489; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 211/20011228.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 211/20011228.
Reforço e redenominação do capital.
Aumento: 2410$, em dinheiro, subscrito pelo sócio único e con-

sequente alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócio único e quota: Carlos Alberto Faria da Costa � 5000 eu-

ros.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203430
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MANUEL DE OLIVEIRA FARIA, L.DA

Sede: Aldeia Nova, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3341/
981103; identificação de pessoa colectiva n.º 504279610; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 209/20011228.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 209/20011228.
Reforço e redenominação do capital.
Aumento: 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios,

em partes iguais e consequente alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Manuel de Oliveira Faria e Alice Maria Guima-

rães Silva Lemos � 2500 euros cada.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203428

ILÍDIO JOAQUIM NUNES DE OLIVEIRA & C.A, L.DA

Sede: Isabelinha, Viatodos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 643/
810729; identificação de pessoa colectiva n.º 501187243; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 208/20011228.

Certifico que foi efectuado o registo e teor seguinte:
Apresentação n.º 208/20011228.
Reforço e redenominação do capital.
Aumento: 502 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios,

em partes iguais e consequente alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Ilídio Joaquim Nunes de Oliveira e Arminda da

Silva Serrano de Oliveira � 2500 euros cada.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203425

JALÓ � LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Sede: Venda, Viatodos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1815/
901211; identificação de pessoa colectiva n.º 502460938; inscrição
E-5 ; número e data da apresentação: 207/20011228.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 207/20011228.
Reforço e redenominação do capital.
Aumento: 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambas as sócias,

em partes iguais e consequente alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Maria Alzira Guimarães Gomes e Rosa Maria

Guimarães Gomes � 2500 euros cada.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203424

SOCIEDADE ACADÉMICA DOS AMIGOS
DA PEDRA, L.DA

Sede: São João, Gamil, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3216/
980423; identificação de pessoa colectiva n.º 504155075; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 206/20011228.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 206/20011228.
Reforço e redenominação do capital.
Aumento: 2410$, em dinheiro, subscrito por todos os sócios, na

proporção das quotas e consequente alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Augusto do Sacramento Alves Pereira e Donzília

Conceição Ribeiro Alves Pereira � 1875 euros cada, Augusto do

Sacramento Ribeiro Alves Pereira, Isaurinda Manuela Ribeiro Alves
Pereira, Paula Cristina Ribeiro Alves Pereira de Sousa, Maria Alice
Ribeiro Alves Pereira Araújo e Eunice da Anunciação Ribeiro Alves
Pereira � 250 euros cada.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203423

GABRIEL IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Irmã São Romão, 129, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2952/
970225; identificação de pessoa colectiva n.º 503842915; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 28/20022002.

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

Apresentação n.º 28/20020220.
Reforço, alteração do contrato e redenominação do capital.
Aumento: 202 410$ em dinheiro, sendo 101 205$ subscrito pelo

sócio Gabriel António Loureiro Gonçalves, e 101 205$ subscrito
pelos herdeiros de António Lopes Monteiro Gonçalves e consequente
alteração do artigo 3.º

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Gabriel António Loureiro Gonçalves � 2500 eu-

ros, e outra quota de 2500 euros em comum e sem determinação de
parte ou direito de Maria da Conceição Peixoto Loureiro, Eduardo
António Loureiro Gonçalves, António de Jesus Loureiro Gonçalves,
Margarida Maria Loureiro Gonçalves, Maria Isabel Loureiro Gon-
çalves, Gabriel António Loureiro Gonçalves, José Alberto Loureiro
Gonçalves, Ana Maria Loureiro Gonçalves, Maria do Carmo Lourei-
ro Gonçalves e João Maria Loureiro Gonçalves.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203422

GUGUTEX � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Avenida dos Alcaides de Faria, 369,
apartamento 21, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5055/
20020219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
19022002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Ondina
Freitas dos Santos Gomes e marido, Paulo Manuel Guimarães Faria,
casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade que
se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a denominação GUGUTEX � Malhas e Con-
fecções, L.da

2.º

A sede social é na Avenida dos Alcaides de Faria, 369, aparta-
mento 21, da cidade e concelho de Barcelos.

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

3.º

O objecto social é: fabrico, comércio, importação e exportação
de malhas e confecções.

4.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, Ondina Freitas dos Santos Go-
mes e Paulo Manuel Guimarães Faria.

5.º

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

A administração e a representação da sociedade incumbem à ge-
rência, ficando desde já nomeados gerentes os sócios, Ondina Frei-
tas dos Santos Gomes e Paulo Manuel Guimarães Faria.

1 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes, excepto nos actos de mero expediente, em que basta a
assinatura de um gerente.

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

3 � Estão compreendidos nos poderes de gerência, os de com-
prar e vender veículos automóveis, podendo celebrar contratos de
locação financeira para a sua aquisição.

7.º

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

Está conforme.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203421

T. S. N. � TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA
DO NORTE, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3155/
980128; identificação de pessoa colectiva n.º 504075209; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 10/19022002.

Certifico que foi efectuado um aumento de capital de 5000 euros
em dinheiro, alterado o artigo 3.º e n.os 1 e 2 do artigo 4.º, os quais
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 três quotas, sendo uma do
valor nominal de 4500 euros do sócio Francisco Carneiro Martins,
uma do valor nominal de 3500 euros da sócia Anabela Maria da Sil-
va Martins, e uma do valor nominal de 2000 euros do sócio Hélder
Bruno da Silva Martins.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Francis-
co Carneiro Martins, já nomeado gerente, e Anabela Maria da Silva
Martins, que desde já é nomeada gerente.

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

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203420

EMPRESA PORTUGUESA DE ELASTOMEROS, L.DA

Sede: Adega, Vila Frescainha (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2524/
950124; identificação de pessoa colectiva n.º 503364002; inscrição
E-10 ; número e data da apresentação: 30/20020218.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o aumento de 325 000 euros, em dinheiro, alterando o ar-
tigo 3.º do pacto social, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrita social, é de 575 000 euros, dividido

em duas quotas, uma do valor nominal de 293 250 euros, perten-
cente ao sócio Sérgio Dubois Nunes, e outra do valor nominal de
281 750 euros, pertencente ao sócio Armando João de Azevedo
Barbosa Gomes.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203419

MAIA & SOARES, L.DA

Sede: Centro Comercial Central Cristal Shoping,
Rua de D. Diogo Pinheiro, loja 6, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3281/
980806; identificação de pessoa colectiva n.º 504220195; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 29/15122002.

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

Apresentação n.º 29/20020215.
Dissolução: encerramento da liquidação.
Aprovação de contas.
Data: 30 de Outubro de 2001.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203418

GALERIA D. R. C. � PINTURA, ANTIGUIDADES
E OBJECTOS DE ARTE, L.DA

Sede: Campo de 25 de Abril, 282, porta A, salas 1 e 2,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2369/
940406; identificação de pessoa colectiva n.º 503189103; inscrição
E-9 ; número e data da apresentação: 28/20020215.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o seguinte registo:

E-9 � Apresentação n.º 28/20020215.
Dissolução: encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 21 de Dezembro de 2001.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203417

LONGHORNS � ACTIVIDADES VETERINÁRIAS, L.DA

Sede: Avenida de João Duarte, 430, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4578/
20011109; identificação de pessoa colectiva n.º 505822806; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 37/20020205.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o aumento de 2500 euros, em dinheiro, alterando o artigo 3.º
do pacto social, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de
1500 euros, da sócia Ana Paula Rodrigues Peixoto, uma de 4500 eu-
ros, do sócio José Carlos de Azevedo Pereira, e uma de 1500 euros,
da sócia Virgínia dos Anjos Castro Alves de Carvalho Pereira ou
Virgínia dos Anjos Castro Carvalho Pereira.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203416
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SALOUTEX � FÁBRICA DE MALHAS
E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Avenida das Pontes, Rua da Praceta Egas Moniz,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1992/
920108; identificação de pessoa colectiva n.º 502690623; inscrição
n.º 1; números e data das apresentações: 17 e 18/20020205.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que Maria da
Conceição Rego Pereira de Sá Lourenço cessou as funções de geren-
te, por renúncia, sendo a data da comunicação de 5 de Dezembro
de 2001, e foi aumentado o capital em 19 648 200$, em dinheiro,
alterado o artigo 3.º e os n.os 1, 2 e 3 do artigo 5.º do pacto social,
os quais ficam com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
50 000 euros, uma de cada sócio Artur Ricardo Lourenço e Maria da
Conceição Rego Pereira de Sá Lourenço.

5.º

1 � A administração da sociedade bem como a sua representação
cabem a um ou mais gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia
geral, sendo já gerente o sócio Artur Ricardo Lourenço.

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

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

4 � (Mantém-se.)

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203415

CONFECÇÕES CUNHA � ALICE & PATRÍCIA, L.DA

Sede: Telo-Rio, Encourados, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5041/
20020205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20020205.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Maria
Alice da Cunha Sousa, casada com Ireneu Fernandes Costa na comu-
nhão de adquiridos, e Lúcia Patrícia da Cunha Sousa, foi constituída
a sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confecções Cunha � Alice &
Patrícia, L.da, e tem a sua sede no lugar de Telo-Rio, freguesia de
Encourados, do concelho de Barcelos.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser trans-
ferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celho limítrofe, bem como criar em qualquer ponto do País delega-
ções, sucursais, dependências ou outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

1 � O seu objecto consiste na indústria de vestuário e confecção
de outros artigos e acessórios daquele.

2 � A sociedade poderá adquirir participações sociais em quais-
quer sociedades, independentemente do seu objecto ou tipo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, pertencentes uma a cada
uma das sócias.

2 � Poderão ser exigidas às sócias prestações suplementares ao
capital, até quatro vezes o mesmo à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação são
deferidas a dois gerentes, ficando desde já nomeadas as actuais só-

cias, por cujas assinaturas a sociedade fica vinculada em todos os
seus actos e contratos.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da so-
ciedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que ocorra
qualquer uma das seguintes circunstâncias:

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Quando uma quota seja cedida a estranhos sem o consentimen-

to da sociedade, ou quando por inventário ou partilha venha a per-
tencer a pessoa diferente do cônjuge, filhos ou ascendentes do sócio
falecido;

c) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer
motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal;

d) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203414

VILAS BOAS & SILVA � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Tomé de Sousa, 73, fracção AB,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4547/
20011030; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/
20011030.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Car-
los Alberto Gomes Vilas Boas e mulher, Ilda Maria Teixeira da Sil-
va, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vilas Boas & Silva � Sociedade
de Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de Tomé de
Sousa, 73, fracção AB, freguesia de Arcozelo, concelho de Barcelos.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação social,
no 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, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensa de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, e a sua represen-
tação, em juízo ou fora dele, activa e passivamente, competem a
ambos os sócios, que desde já são nomeados gerentes.

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

3 � Ficam incluídos nos poderes da gerência a compra, venda,
aluguer e oneração de veículos automóveis, bem como celebrar con-
tratos de locação financeira.
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4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em abonações, fianças, letras de favor ou outros actos semelhantes.

ARTIGO 5.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte, entre os sócios são
livres; porém, quando feitas para estranhos dependem do consenti-
mento da sociedade.

ARTIGO 6.º

A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros da
sociedade, depois de retiradas as importâncias necessárias para o fundo
de reserva legal.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203460

RIDALEX � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Bacelo, Remelhe, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1337/
880531; identificação de pessoa colectiva n.º 501987525; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 38/13112001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 1 253 502$ por incorporação de
reservas legais e alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo, é de 111 000 euros, dividido em três
quotas iguais de 37 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203459

JUMAVIL � INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Sede: Quintão, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2574/
950403; identificação de pessoa colectiva n.º 503403300; inscrição
E-4 ; número e data da apresentação: 37/13112001.

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

Reforço, alteração, do contrato e redenominação do capital.
Aumento: 806 748$ por incorporação de reservas legais.
Subscrição: por ambos os sócios, em partes iguais.
Alterado o artigo 3.º
Capital: 14 000 euros.
Sócios e quotas: Júlio Vilas Boas da Silva, casado com Maria Ce-

leste Faria Ribeiro na comunhão de adquiridos, e Manuel António
Vilas Boas da Silva � 7000 euros cada.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203458

TÊXTEIS � COSTA & MIRANDA, L.DA

Sede: Faial, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3050/
970722; identificação de pessoa colectiva n.º 503974188; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 22/08022002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 22 065 070$ em dinheiro, e altera-
do o artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
135 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
67 500 euros, pertencendo a cada um dos sócios.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203457

J. F. V. TÊXTEIS, L.DA

Sede: Fraião, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 805/
840711; identificação de pessoa colectiva n.º 501471073; inscrição
E-5 ; número e data da apresentação: 8/15112001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 50 361 500$, sendo 25 002 490$
por reservas de reavaliação e 25 359 010$, por reservas livres, ten-
do sido feita a redenominação do capital e alterado o artigo 3.º do
pacto social, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo, é de 750 000 euros, dividido em três
quotas, sendo uma de 405 000 euros, pertencente ao sócio João
Manuel Alves Fernandes, uma de 270 000 euros, pertencente ao sócio
Miguel José Cardoso Ribeiro, e outra de 75 000 euros, pertencente
ao sócio José Monteiro da Silva.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo e actuali-
zado do contrato.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 1000203456

TECNOVIEIRA � MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Elias Garcia, 121, 14, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5049/
20020208; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
08022002.

Certifico que Paulo Jorge Oliveira Vieira, casado com Rosa Maria
Salgado Magalhães Vieira na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, cujos estatutos são do teor seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma TECNOVIEIRA � Máquinas e Equi-
pamentos, Unipessoal, L.da

A sociedade tem a sua sede na Rua de Elias Garcia, 121, 14, na
freguesia de Arcozelo, concelho de Barcelos.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social é: comércio e reparação de máquinas e venda de
acessórios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e representa-se por uma quota de igual valor do sócio,
Paulo Jorge Oliveira Vieira.

4.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante de 10 vezes o capital social.
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5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos
gerentes, sócios ou não, remuneradas ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

1 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo Jorge Oliveira
Vieira.

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

6.º

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

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

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

c) Receber ou prestar serviços.

7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como sócia
de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo ob-
jecto.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203455

HELMARTUR � AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta da Formiga, Edifício Jomag II,
loja 1, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2247/
930625; identificação de pessoa colectiva n.º 503010839; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 30/26022002.

Certifico que foi efectuado um aumento de capital de 19 648 200$,
em dinheiro, e alterado o n.º 2 do artigo 1.º e artigo 3.º, os quais
ficaram com a seguinte redacção:

1.º

2 � A sede social é no Edifício Quinta Nova, Avenida de Paulo
Felisberto, 57, fracção G, freguesia de Vila Frescainha (São Marti-
nho), concelho de Barcelos.

3 � (Mantém-se.)

3.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
62 500 euros, pertencente ao sócio José Rosa Amorim do Rego, e
outra de 37 500 euros, pertencente à sócia Maria Amélia de Azeve-
do Tavares Rego.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203453

MSV � COMERCIALIZAÇÃO DE PAPÉIS
 E DERIVADOS, L.DA

Sede: Urbanização São José, 41, rés-do-chão,
esquerdo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3262/
980630; identificação de pessoa colectiva n.º 503655422; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 8/26022002.

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

Apresentação n.º 8/20020226.

Dissolução: encerramento da liquidação.
Aprovação de contas.
Data: 21 de Dezembro de 2001.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203452

CARNADÃES � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Sede: Assento, Adães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3718/
20000609; identificação de pessoa colectiva n.º 504997599; inscri-
ção n.º 3, averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e datas
das apresentações: 29 e 30/25022002 e 40/18052001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que por comu-
nicação de 29 de Março de 2001 cessou as funções de gerente Mi-
guel Falcão da Rocha, por renúncia, e foram efectuados os registos
do teor seguinte:

Apresentação n.º 29/20020225.
Nomeação de gerente: Filipe Miguel Falcão da Rocha, por delibe-

ração de 29 de Março de 2001.

Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 30/20020225.
Sede: Aldeia, Galegos (Santa Maria), Barcelos.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203451

VIACELIS � COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
DE BARCELOS, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 104, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2092/
920713; identificação de pessoa colectiva n.º 502799552; inscrição
E-5 ; número e data da apresentação: 27/21022002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 802 892$, em dinheiro, alterado o
n.º 1 do artigo 1.º, artigos 2.º e 3.º e eliminado o artigo 6.º, os quais
ficaram com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma VIACELIS � Investimentos
Imobiliários, L.da

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda, administração de
imóveis e realização de todas as operações legalmente permitidas
sobre imóveis, construção civil, estudo, gestão, promoção e finan-
ciamento de projectos industriais, comerciais, hoteleiros, turísticos,
agrícola e imobiliários.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro nos diver-
sos valores constantes da escrita social, é de 6000 euros e corres-
ponde à soma de quatro quotas, sendo uma do valor nominal de
1799 euros e 28 cêntimos, pertencente em comum aos sócios Joa-
quim Cunha Martins, Artur da Cunha Martins e José Jorge Brito
Martins, e três iguais do valor nominal de 1400 euros e 24 cênti-
mos, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203449

EUROPA 95 � CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO
INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Monte, Vila Frescainha (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2693/
951214; identificação de pessoa colectiva n.º 503545490; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 20/21022002.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 20/20020221.
Dissolução: encerramento da liquidação.
Aprovação de contas.
Data: 31 de Dezembro de 2000.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203447

OFICINAS ALDA, BONECAS PORCELANA, L.DA

Sede: Largo do Bom Jesus da Cruz, 9 e 10, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 911/
860203; identificação de pessoa colectiva n.º 501610405; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 14/21022002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 9 600 000$ em dinheiro e alterados
os artigos 1.º e 3.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Oficinas Alda, Bonecas Porcela-
na, L.da

2 � A sede social é no lugar de Casas Novas, freguesia de
Manhente, concelho de Barcelos.

3 � A sociedade teve início em 2 de Setembro de 1985.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, corresponde à soma de duas quotas iguais de
5 000 000$, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203443

PORCELANAS ARTÍSTICAS DO CÁVADO, L.DA

Sede: Casas Novas, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 953/
860624; identificação de pessoa colectiva n.º 501681736; inscrição
E-7 ; número e data da apresentação: 12/21022002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 9 000 000$ em dinheiro e alterado
o artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de
5 000 000$, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203441

AZEVEDO & PEREIRA � COMÉRCIO DE ARTIGOS 
DE COURO, L.DA

Sede: Largo do Dr. José Novais, 31, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3796/
20001103; identificação de pessoa colectiva n.º 505144638; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/21022002.

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

Apresentação n.º 10/20020221.
Dissolução: encerramento da liquidação.
Aprovação de contas.
Data: 30 de Outubro de 2001.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203439

A. L. G. � ALVES, LOPES & GOMES, L.DA

Sede: Urbanização de São José, bloco 4-M 2, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1353/
880712; identificação de pessoa colectiva n.º 502004290; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição E-1 e inscrição E-7; números e data das
apresentações: of. 13 e 14/15/150202.

Certifico que por comunicação de Miguel Jorge da Costa Gomes e
Mário Miguel Loureiro da Cruz Lopes, por renúncia, e foram alte-
rados os artigos 3.º e 5.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores constantes da escrita social, é de 74 819 euros e
67 cêntimos, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 49 879 euros e 78 cêntimos, pertencente ao sócio
José Augusto dos Santos Pereira Alves, e outra do valor nominal de
24 939 euros e 89 cêntimos, pertencente à sócia Laura Maria da
Costa Gomes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade com dispensa de caução, e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica
afecta ao sócio José Augusto dos Santos Pereira Alves.

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

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203438

MALHAS VIBARTEX, L.DA

Sede: Boucinha, Silva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 670/
820118; identificação de pessoa colectiva n.º 501232184; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 9/15022002.

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

Apresentação n.º 9/20020215.
Dissolução: encerramento da liquidação.
Aprovação de contas.
Data: 30 de Março de 2001.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203436

LUZIANA � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Matos, Alheira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2385/
940506; identificação de pessoa colectiva n.º 503203955; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 10/20020214.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o seguinte:

E-3 � Apresentação n.º 10/20020214.
Reforço e redenominação do capital com aumento de 502 410$,

em dinheiro, subscrito por ambos os sócios, em partes iguais e con-
sequente alteração do artigo 3.º

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Manuel Oliveira Portela e Maria Teresa Duarte

Senra Dias � 2500 euros cada.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203435

FRIGALO � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua de Santa Marta, 244, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2829/
960703; identificação de pessoa colectiva n.º 503683167; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 9/14022002.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 9/20020214.
Dissolução: encerramento da liquidação.
Aprovação de contas.
Data: 31 de Dezembro de 2001.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203433

OURIVESARIA ANTÓNIO ARAÚJO, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 87, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1816/
901212; identificação de pessoa colectiva n.º 502461713; averba-
mento n.º 1 à inscrição E-1 e inscrição E-5; números e data das apre-
sentações: 35 e 36/07022002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que por comu-
nicação de 17 de Janeiro de 2002 cessou as funções de gerente de
Maria de Jesus Terroso da Costa, por renúncia, foi efectuado um
aumento de capital de 3004,81 euros em dinheiro, e após redenomi-
nação, foi transformada em sociedade unipessoal, cujos estatutos são
do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ourivesaria António Araújo,
Unipessoal, L.da

2 � A sua sede é na Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 99, da
freguesia e concelho de Barcelos.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto ourivesaria e relojoaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, repre-
sentado por uma quota de igual valor do sócio António Fernandes
de Araújo.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbem à
gerência, sendo já gerente o sócio António Fernandes de Araújo.

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

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

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos que sirvam a prossecução do objecto social, obede-
çam à forma legalmente prescrita e em todos os casos devem obser-
var a forma escrita, designadamente, comprar e vender bens móveis
ou imóveis, dar ou tomar de arrendamento quaisquer bens imóveis,
dar ou tomar de trespasse estabelecimentos comerciais, receber ou
prestar serviços.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000203429

JOSÉ MANUEL BARBOSA LOUREIRO BORGES, L.DA

Sede: Venda, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5047/
20020207; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20020207.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre José
Manuel Barbosa Loureiro Borges e mulher, Maria Elisabete de Abreu
Coelho, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Manuel Barbosa Loureiro
Borges, L.da, e tem a sua sede no lugar da Venda, freguesia de Martim,
concelho de Barcelos.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar, filiais, su-
cursais, agências ou outras formas de representação social, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro, sem necessidade do consentimen-
to da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O objecto social é construção civil e obras públicas. Serviços de
construção civil, conservação e reparação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencendo uma a cada um dos sócios José Manuel Barbosa Loureiro
Borges e Maria Elisabete de Abreu Coelho.

ARTIGO 4.º

Não serão exigidas prestações suplementares de capital podendo,
no entanto, os sócios fornecer à caixa social os suprimentos de que
ela venha a carecer, nas condições de juro e reembolso fixadas em
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, sendo desde já
nomeados gerentes os sócios José Manuel Barbosa Loureiro Borges
e Maria Elisabete de Abreu Coelho.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos e a
representar em juízo e fora dele, activa e passivamente, é suficiente
a assinatura de qualquer um dos gerentes.

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

3 � Estão compreendidos nos poderes de gerência os de com-
prar, vender e permutar veículos automóveis, de e para a sociedade,
podendo celebrar contratos de locação financeira para a sua aquisi-
ção.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em fianças, letras, avales, abonações e em actos e documentos es-
tranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é inteiramente
livre, mas em relação a estranhos fica dependente de prévio con-
sentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Em caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
continuará com os sobrevivos ou capazes e os representantes do
interdito ou herdeiros do falecido, que nomearão um, entre eles, que
os represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 9.º

Os lucros disponíveis apurados em cada balanço serão ou não dis-
tribuídos conforme for deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203427

RESPLAMDOR � CONFECÇÃO E COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Urbanização das Calçadas, Edifício Jardim III, loja 1,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3162/
980213; identificação de pessoa colectiva n.º 504074881; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 12/20020206.
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Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o aumento de 24 459 768$, em dinheiro alterando o artigo 3.º
do pacto social, o qual fica com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
124 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
62 000 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios António
Manuel de Castro Marques e Maria de Lurdes de Campos Ferreira.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000203426

FAFE

LINHA AVANÇADA � DESIGN, PUBLICIDADE
E IMPRESSÃO TÊXTIL, L.DA

Sede: Bairro da Granja, 8, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2149/030108;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20030108.

Certifico que Alberto Jorge Santos Costa Leitão, casado com Anita
Cristina de Freitas Costa Novais na comunhão de adquiridos, Jorge
Manuel Freitas Guimarães, casado com Célia Helena Santos Costa
Guimarães na comunhão de adquiridos, e Diogo Alberto Araújo Frei-
tas Novais, solteiro, menor, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Linha Avançada � Design, Pu-
blicidade e Impressão Têxtil, L.da, com sede no Bairro da Granja, 8,
na freguesia e concelho de Fafe.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de elaboração de design
gráfico vocacionado para as áreas têxtil, publicidade e conteúdos.
Execução e colocação de publicidade. Impressão têxtil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, duas iguais com
valor nominal de 2375 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Alberto Jorge Santos Costa Leitão e Jorge Manuel Freitas Gui-
marães, e uma quota com o valor nominal de 250 euros, pertencen-
te ao sócio Diogo Alberto Araújo Freitas Novais.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, é exercida pe-
los gerentes a designar em assembleia geral.

2 � São desde já designados gerentes os sócios Alberto Jorge San-
tos Costa Leitão e Jorge Manuel Freitas Guimarães.

3 � A sociedade fica vinculada com a assinatura conjunta de dois
gerentes.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consen-

timento da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais terão direi-
to de preferência.

ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
continuará com o representante do interdito ou os herdeiros do fa-

lecido, devendo estes nomear um, de entre si, que os represente na
sociedade, enquanto a quota permanecer indivisa.

Está conforme.

14 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2003292055

VILA NOVA DE FAMALICÃO

PINTO E RODRIGUES � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE CARAVANAS E AUTOCARAVANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5772/010308; identificação de pessoa colectiva
n.º 505167352; inscrição n.º 1; números e data das apresentações:
25 e 26/020711 � averbamento n.º 1.

Certifico que Manuel Gil Lopes de Araújo cessou as suas funções
em 15 de Abril de 2002, por renúncia.

Conferi e está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002213526

SOCIEDADE TÊXTIL DA MURTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6506/020130; número e data da apresentação: 2/021009.

Certifico que Ana Maria de Freitas Viegas de Oliveira cessou as
suas funções, por renúncia, em 31 de Julho de 2001.

Conferi e está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2001387911

CORREIA & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula sem número/290204; inscrição n.º 47; número e data da apre-
sentação: 22/020923.

Certifico o seguinte:
Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004.
Nomeados:
Conselho de administração: presidente, Delfim Paiva e Costa,

casado; vogais: Maria Cecília Francisco Machado Costa, casada, e
Tiago António Rocha Soares, casado.

Fiscal único: efectivo, Marques Branco, Auditores e Consultores,
L.da, representada por Manuel H. R. Marques Branco, casado; su-
plente, Manuel José Vieira Mendes, casado.

Data da deliberação: 5 de Abril de 2002.

Conferi e está conforme.

21 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002213518

LUÍS SILVA & JOAQUIM MELO � CONSTRUÇÃO
E ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6820/030106; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/030106.

Certifico que entre Luís Manuel Azevedo Pereira da Silva e Joa-
quim António da Silva Melo, foi constituída uma sociedade comer-
cial por quotas que será regulada nos termos do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Luís Silva & Joaquim Melo � Cons-
trução e Engenharia Civil, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no lugar de Corga, Edifício Corga, loja 25,
freguesia de Fradelos, concelho de Vila Nova de Famalicão.
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2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
social para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, bem como estabelecer sucursais, filiais, agências
ou outras formas de representação, quer em território nacional ou
no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto: construção e engenharia civil, cons-
trução de estradas, vias férreas, aeroportos e instalações desporti-
vas, engenharia hidráulica, obras especializadas em construção, ins-
talações especiais, actividades de acabamento, terraplenagens e
construção de edifícios desportivos.

4.º

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

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos que forem deliberados em assembleia geral.

6.º

Por acordo unânime, poderão ser exigidas aos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de 25 000 euros,
na proporção das respectivas quotas.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remuneradas
ou não, incumbem aos gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerente ambos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos são

necessárias as assinaturas de dois gerentes.

8.º

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

9.º

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

a) Por acordo dos respectivos titulares;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial

da quota;
c) Falência do seu titular.
2 � A sociedade poderá deliberar que, verificadas as situações

previstas no n.º 1 deste artigo, a quota seja antes comprada por um
sócio ou por terceiro, sendo a respectiva contrapartida de aquisição
calculada pelo técnico de contas da sociedade, salvo o que for impe-
rativamente prescrito na lei, e será pago em quatro prestações iguais,
vencendo-se a primeira nos 90 duas subsequentes à deliberação
e as restantes no último dia dos semestres imediatamente seguintes
àquele pagamento.

Conferi e está conforme.

26 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002212244

ANA SOUSA � SOLUÇÕES INTERIORES, MÓVEIS
E DECORAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6919/021211; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 32/021211.

Certifico que Ana Paula Oliveira de Sousa constitui uma socie-
dade comercial unipessoal por quotas, que se regerá pelos termos
constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ana Sousa � Soluções Interio-
res, Móveis e Decoração, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de
Alves Roçadas, 151, freguesia e concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
sucursais, filiais ou qualquer outra forma de representação social em
qualquer local do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto compra e venda de móveis e artigos
de decoração e prestação de serviços de decoração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado por uma só quota do mesmo valor
nominal, pertencente à sua única sócia.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem à
sócia única Ana Paula Oliveira de Sousa, que desde já fica nomeada
única gerente, com ou sem remuneração, conforme vier a ser por
ela decidido.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção da gerente única.

5.º

A sócia única está autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que devem servir a prossecução do objecto social.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto igual ou diferente do seu, em sociedade reguladas por lei espe-
cial e em agrupamentos complementares de empresas.

7.º

Por decisão da sócia única poderão ser-lhe exigidas prestações
suplementares de capital, por uma ou mais vezes até ao montante
global de 15 000 euros.

8.º

A sócia única poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer.

Conferi e está conforme.

26 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2000392911

ANTÓNIO CARNEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6823/021018; número e data da apresentação: 34/021018.

Certifico que entre Adão Manuel Mesquita de Sá, Adriana Ma-
nuela Gonçalves Cunha Sá, António da Cunha Carneiro e Tiago João
Gonçalves da Cunha, solteiro, menor, foi constituída uma sociedade
comercial por quotas que vai regular-se pelas cláusulas constantes
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma António Carneiro & Filhos, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Praceta da Murgueira, 24, freguesia de
Requião, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá estabelecer fili-
ais, sucursais ou agências onde e quando o julgar conveniente.

3.º

A sociedade tem por objecto: transportes rodoviários de merca-
dorias por conta de outrem.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por quatro quotas: uma de 40 000 euros
do sócio António da Cunha Carneiro, uma de 5000 euros do sócio
Tiago João Gonçalves da Cunha, e duas iguais de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios Adão Manuel Mesquita de Sá e Adriana Manuela
Gonçalves Cunha Sá.
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5.º

A divisão e a cessão de quotas entre sócios são livremente permi-
tidas, ficando desde já dispensado o consentimento especial da so-
ciedade e dos sócios para as divisões, porventura, necessárias; po-
rém quando a favor de estranhos carecem de consentimento dos
sócios não cedentes, ficando reservado o direito de preferência pri-
meiro para a sociedade e depois para os sócios.

6.º

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

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios António da
Cunha Carneiro e Adão Manuel Mesquita de Sá.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção dos dois gerentes.

7.º

As assembleias gerais para as quais a lei não prescreva condições
nem prazos especiais, serão convocadas por meio de carta registada
com aviso de recepção, com antecedência mínima de 15 dias, dis-
pensando-se esta formalidade para os sócios que assinem as convo-
catórias.

Conferi e está conforme.

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2000391486

FISICLIN � MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6824/030113; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/030113.

Certifico que entre Maria José Pinto Basto Marques, solteira,
maior, e Maria Idalina Pinto Basto Marques, solteira, maior, entre
si é celebrado um contrato de sociedade comercial por quotas, nos
termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FISICLIN � Medicina Física e Rea-
bilitação, L.da, e tem a sua sede na Avenida de França, 1097, Rotunda
dos Pinheiros, Vila Nova de Famalicão.

§ 1.º A sociedade poderá instalar, transferir ou encerrar quaisquer
estabelecimentos, sucursais, agências, delegações ou outras formas
de representação social, onde e quando julgar conveniente.

§ 2.º Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em medicina física e reabilitação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e divide-se em duas quotas iguais no valor de 2500 eu-
ros, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida por ambas as sócias, sendo
desde já nomeadas as sócias Maria José Pinto Bastos Marques e Maria
Idalina Pinto Bastos Marques.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de am-
bos os gerentes.

ARTIGO 5.º

As cessões de quotas entre sócios são livres, mas quando a favor
de estranhos carecem do consentimento da sociedade, à qual em
primeiro lugar e aos restantes sócios em segundo, é reservado o di-
reito de preferência na aquisição.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, nos casos em que a lei não determinar as
formalidades especiais, serão convocadas por qualquer dos gerentes,

por carta registada, com aviso de recepção, expedida com, pelo
menos, 10 dias de antecedência.

Conferi e está conforme.

1 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 2002213658

STOHR PORTUGAL � COMPANHIA INDUSTRIAL
TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2461/900321; identificação de pessoa colectiva
n.º 502318180; inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 7/
030219 � averbamento n.º 1.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo.
Cessação de funções do gerente Hartmut Schippers.
Data: 12 de Dezembro de 2002.
Causa: por renúncia.

Mais certifico que pela inscrição n.º 23 � Apresentação n.º 8/
030219, foi ainda efectuado o seguinte registo:

Designação de gerente.
Nomeado: Hansjurgen Bruckner, casado.
Data da deliberação: 12 de Dezembro de 2002.

Conferi e está conforme.

12 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2001901135

TRÊS CAMINHOS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4863/990113; identificação de pessoa colectiva
n.º 504433601; data: 170602.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

8 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira Sá Araújo. 2001900813

CONTINENTAL MABOR � INDÚSTRIA DE PNEUS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2523/900329; identificação de pessoa colectiva
n.º 502322004; data: 110602.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

8 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira Sá Araújo. 2001900805

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

JOSÉ CARLOS BARATA & FILHOS
AUTO CARROÇARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1046/900912; identificação de pessoa colectiva n.º 502442948;
data do depósito: 20021122-Pc.1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918554
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DOM FRANGANOTE � CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2138/20011116; identificação de pessoa colectiva n.º 503396017;
data do depósito: 20021104-Pc.1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918546

EMCOSILVA � CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1187/920507; identificação de pessoa colectiva n.º 502768428;
data do depósito: 20021122-Pc.1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918562

AROX � PORTUGAL CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 952/891025; identificação de pessoa colectiva n.º 502236302;
data do depósito: 20021125-Pc.1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918511

DIONÍSIO & DIONÍSIO � SERRALHARIA DE ALUMÍNIOS
E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1533/960410; identificação de pessoa colectiva n.º 503621730;
data do depósito: 20021129-Pc.1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918570

VARANDA DAS ESTEVAS � INDÚSTRIA HOTELEIRA
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1729/980930; identificação de pessoa colectiva n.º 504240439;
data do depósito: 20021129-Pc.2.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,

foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918589

ALBERTO ANTUNES & JOSÉ CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1832/990803; identificação de pessoa colectiva n.º 504500945;
data do depósito: 20021129-Pc.21.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918767

SILVISAM � SERVIÇOS SILVÍCOLAS
E AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1805/990527; identificação de pessoa colectiva n.º 504456490;
data do depósito: 07102002-PC.2.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919216

JOSÉ PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 524/800317; identificação de pessoa colectiva n.º 500939284;
data do depósito: 07102002-PC.1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919208

AGRO MONTE DA CORTIFA � SOCIEDADE
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1972/20000921; identificação de pessoa colectiva n.º 501371184;
data do depósito: 03102002-PC.1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919194



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 118 � 22 de Maio de 2003 10 870-(145)

O PIMPÃO � CENTRO DE EDUCAÇÃO
PARA A INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1307/930908; identificação de pessoa colectiva n.º 503055301;
data do depósito: 20020926-Pc.1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918406

MARTINS & BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 988/900327; identificação de pessoa colectiva n.º 502336307;
data do depósito: 20020923-Pc.1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918368

ESCAVABEIRA � ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1590/970124; identificação de pessoa colectiva n.º 503803049;
data do depósito: 20020923-Pc.2.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918384

CLINISBE � CLÍNICA DE SAÚDE E BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2005/20011011; identificação de pessoa colectiva n.º 505278413;
data do depósito: 30102002-Pc.7.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918538

SOCIEDADE AGRÍCOLA HORTA GRANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1593/970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503817066;
data do depósito: 30102002-PC.6.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,

foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918520

FISIFORMA � GINÁSIO MUSCULAÇÃO
MANUTENÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1110/910719; identificação de pessoa colectiva n.º 502597330;
data do depósito: 30102002-PC.5.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918503

LAMEIRAS E LAMEIRAS � MANUTENÇÃO
E REPARAÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1610/970522; identificação de pessoa colectiva n.º 503881791;
data do depósito: 30102002-PC.4.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918490

AMÁVEL BARATA CASTILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 359/730307; identificação de pessoa colectiva n.º 500019673;
data do depósito: 30102002-PC.3.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918481

PROROX � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE QUÍMICOS
PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1987/20001123; identificação de pessoa colectiva n.º 505010399;
data do depósito: 30102002-PC.2.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918473
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SETLAR � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 412/760317; identificação de pessoa colectiva n.º 500581665;
data do depósito: 30102002-PC.1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918465

ALBIGÁS � SOCIEDADE INSTALADORA
E DISTRIBUIDORA DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1241/921118; identificação de pessoa colectiva n.º 502873302;
data do depósito: 28102002-PC.1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918457

SOPANCO � SOCIEDADE DE PANIFICAÇÃO
E MOAGEM DE CASTELO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 265/840514; identificação de pessoa colectiva n.º 500729336;
data do depósito: 18102002-PC.3.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918430

ARRAIANA � SOCIEDADE INDUSTRIAL
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 581/811228; identificação de pessoa colectiva n.º 500394849;
data do depósito: 18102002-PC.2.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918449

MARQUES & VERAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1616/970618; identificação de pessoa colectiva n.º 503904970;
data do depósito: 18102002-PC.1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918422

PARDAL & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 151/510315; identificação de pessoa colectiva n.º 500844992;
data do depósito: 20021129-Pc.25.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918821

FREIRE GOULÃO & BALTAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 549/810205; identificação de pessoa colectiva n.º 501124284;
data do depósito: 20021129-Pc.26.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918805

BLOCO DA LÍRIA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1371/940728; identificação de pessoa colectiva n.º 503239542;
data do depósito: 20021129-Pc.27.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918813

TRANSPORTES JOSÉ & RUI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1813/990615; identificação de pessoa colectiva n.º 504442635;
data do depósito: 20021129-Pc.20.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002918759
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SANTOS DAVID & LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 294/681104; identificação de pessoa colectiva n.º 500241210;
data do depósito: 20020910-Pc.2.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919836

FIGUEIRA FERNANDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1161/920221; identificação de pessoa colectiva n.º 502718048;
data do depósito: 20020911-Pc.1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919844

MEDINUBLAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1823/990708; identificação de pessoa colectiva n.º 504564412;
data do depósito: 12092002-PC.1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002922110

INFORALUNO � FORMAÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1549/960715; identificação de pessoa colectiva n.º 503676551;
data do depósito: 20020913-Pc.1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919852

J. CASTANHEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula n.º 98/
420221; identificação de pessoa colectiva n.º 500144060; data do
depósito: 20020913-Pc.10.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,

foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919968

CARTOGLOBO � TOPOGRAFIA E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1456/950717; identificação de pessoa colectiva n.º 503454630;
data do depósito: 20020913-Pc.9.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919941

SERRALHARIA CARVALHO & FOLGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 838/880412; identificação de pessoa colectiva n.º 501963448;
data do depósito: 20020913-Pc.6.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919909

JOAQUIM DUARTE RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 302/690115; identificação de pessoa colectiva n.º 500151709;
data do depósito: 20020913-Pc.5.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919895

MICROSONIC � COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1872/991209; identificação de pessoa colectiva n.º 504585150;
data do depósito: 20020913-Pc.4.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919925
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CALVÁRIO ROXO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 672/840410; identificação de pessoa colectiva n.º 501602046;
data do depósito: 20020913-Pc.3.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919933

CARDIOALBI � CENTRO DE CARDIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1774/990301; identificação de pessoa colectiva n.º 504446584;
data do depósito: 20020913-Pc.2.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919860

SUPERALCAINS � SUPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1539/960517; identificação de pessoa colectiva n.º 503638293;
data do depósito: 20020913-Pc.11.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919976

GUILUR � SOCIEDADE DE LIMPEZA
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 953/891025; identificação de pessoa colectiva n.º 502235683;
data do depósito: 23082002-PC.8.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919186

MANUEL MARIÑO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1819/990630; identificação de pessoa colectiva n.º 504438409;
data do depósito: 23082002-PC.7.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,

foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919178

CONCEIÇÃO & ELISABETE � COMÉRCIO
DE ARTIGOS PARA CRIANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1735/981014; identificação de pessoa colectiva n.º 504251139;
data do depósito: 23082002-PC.6.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919160

LUCIANO & RICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 537/800904; identificação de pessoa colectiva n.º 500954275;
data do depósito: 23082002-PC.5.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919135

BEIRA-MOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1086/910313; identificação de pessoa colectiva n.º 502546077;
data do depósito: 23082002-PC.4.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919127

RODRISIL � LANIFÍCIOS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 793/710921; identificação de pessoa colectiva n.º 501807802;
data do depósito: 23082002-PC.3.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919100
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PRATA & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1188/920508; identificação de pessoa colectiva n.º 502768436;
data do depósito: 23082002-PC.2.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919097

NEVES & ELVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 950/241089; identificação de pessoa colectiva n.º 501516263;
data do depósito: 23082002-PC.1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919089

DOMINGOS, INÊS & RAQUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1340/940321; identificação de pessoa colectiva n.º 503181978;
data do depósito: 22082002-Pc.1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2002919070

PROENÇA-A-NOVA

MARTINS & GRACIOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 181/20011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505759888;
inscrição n.º 5 e averbamento n.º 1 da inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 3 e 4/20030210.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram fei-
tas as seguintes alterações:

Cessou as suas funções de gerente a não sócia Rute Cristina Bento
da Rosa, por destituição, em 10 de Janeiro de 2003, e que, na mes-
ma data, foi nomeada gerente Mafalda Sofia Dias Martins.

O pacto actualizado foi depositado na pasta respectiva.

25 de Fevereiro de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001797109

ARTIREV � PAVIMENTOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 83/240197; identificação de pessoa colectiva n.º 503798576; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 7/20021023.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi elevado
à cifra de 5000 euros o capital social.

Cessou as funções de gerente Carlos Miguel Martinho da Silva,
em 9 de Outubro de 2002, por renúncia.

Foi alterado os artigo 3.º do pacto social, que passa ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor no-
minal de 2500 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Marques
de Oliveira, uma no valor nominal de 1250 euros, pertencente ao
sócio José da Silva Farinha e uma no valor nominal de 1250 euros,
pertencente à sócia Carla Sofia Martinho da Silva.

Foi ainda nomeado gerente Rodrigo Albuquerque de Lima.

O pacto actualizado foi depositado na pasta respectiva.

24 de Fevereiro de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001797117

FARO
ALBUFEIRA

PONTES & AGOSTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2678/
20021029; identificação de pessoa colectiva n.º 506091384; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/20030213.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe fotocópia da acta n.º 2, elaborada em 4 de Janeiro
de 2003, pela qual deliberaram nomear secretário o Dr. Luís Miguel
Guerreiro da Silva Pinto, solteiro, maior, residente na Rua das Tele-
comunicações, 4, 2.º, Albufeira.

13 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000133444

FARO

ARMINDO HENRIQUE ESTÊVÃO GUITA, L.DA

Sede: Rua do Alportel, 60, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1099/790223;
identificação de pessoa colectiva n.º 500833052; data: 20020731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266207

CORTICAPE � SOCIEDADE DE CÁPSULAS
PARA CORTIÇA, L.DA

Sede: Rua dos Moinhos, 11, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 773/740422;
identificação de pessoa colectiva n.º 500077762; data: 20020731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266193

FARTÉRMICA � SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: Urbanização Infante D. Henrique, lote 13, loja E, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4355/
20010316; identificação de pessoa colectiva n.º 505320401; data:
20020628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266096
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ALGARGÁS � INSTALAÇÕES DE SISTEMAS
DE GÁS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta do Eucalipto, lote 123, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3909/990111;
identificação de pessoa colectiva n.º 504398873; data: 20020628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266070

C. CAMÕES � FERRAMENTAS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Almeida Garrett, 20-A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2646/910311;
identificação de pessoa colectiva n.º 502519878; data: 20020716.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266088

JORGE AFONSO � TOPOGRAFIA, ESTUDOS
E PLANEAMENTO, L.DA

Sede: Rua de José de Matos, 82-A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2596/901204;
identificação de pessoa colectiva n.º 502466774; data: 20020628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266100

CO3 � COMPANHIA DAS OBRAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Filipe Álvares, 7, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4041/991029;
identificação de pessoa colectiva n.º 504736582; data: 20020701.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266118

VILAS DA SERRA � SOCIEDADE DE COMPRA
E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Bairro Bons Camaradas, bloco 4, 3.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3446/960422;
identificação de pessoa colectiva n.º 502088885; data: 20020726.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266126

T. E. I. A. � TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS
E AGRÍCOLAS DO ALGARVE, L.DA

Sede: Rua de Camilo Castelo Branco, 1, 1.º, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1156/791114;
identificação de pessoa colectiva n.º 500908923; data: 20020710.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266231

M. S. DELFINO, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 3, 3.º, esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1191/800417;
identificação de pessoa colectiva n.º 500983160; data: 20020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266223

JOAQUIM LOPES DO VALE & FILHOS, L.DA

Sede: Campinas, Conceição de Faro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1929/870415;
identificação de pessoa colectiva n.º 501814310; data: 20020628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266339

VIDAL & RAMOS, L.DA

Sede: Besouro, Conceição de Faro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2073/880419;
identificação de pessoa colectiva n.º 501970240; data: 20020628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266266

FOURICARUS � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Sede: Urbanização Quinta das Moças, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4117/
20000218; identificação de pessoa colectiva n.º 504747088; data:
20020627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266274

EUROMONTIARTE � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, L.DA

Sede: Rua de Aristides de Sousa Mendes, 65,69,
Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1789/860502;
identificação de pessoa colectiva n.º 501602526; data: 20020627.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266312

FAROVALAS � CONSTRUÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Estrada da Penha, 136, 2.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2071/880408;
identificação de pessoa colectiva n.º 501596160; data: 20020628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266827

MARIGOLFE � COMÉRCIO E TURISMO,
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Bolama, lote E, loja D, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3294/950516;
identificação de pessoa colectiva n.º 502210281; data: 20020712.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266320

EQUIALGAR � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua da Praceta António Agostinho Júnior, lote H, Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3160/940713;
identificação de pessoa colectiva n.º 502932112; data: 20020628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266347

CENTENO, L.DA

Sede: Rua de Filipe Alistão, 56, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 314/361222;
identificação de pessoa colectiva n.º 500060487; data: 20020627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266835

RESIDENCIAL SAMÉ, L.DA

Sede: Rua do Bocage, 66, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1161/791210;
identificação de pessoa colectiva n.º 500890773; data: 20020629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266142

CAFÉ DO CORETO � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 77, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 531/650621;
identificação de pessoa colectiva n.º 500015775; data: 20020627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266150

CIBERPOC � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua de Ataíde de Oliveira, 86, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3657/970715;
identificação de pessoa colectiva n.º 503919187; data: 20020627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266169

FERRO, GONÇALVES & CARDOSO, L.DA

Sede: Rua de Baptista Lopes, 53 e 55, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1174/800218;
identificação de pessoa colectiva n.º 500973300; data: 20020730.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266185

JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO, SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Outeiro, Conceição de Faro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2698/910708;
identificação de pessoa colectiva n.º 502588934; data: 20020709.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266240

MARIA ZÉLIA PALMA SIMÃO MENDES, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 19, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 870/760727;
identificação de pessoa colectiva n.º 500612340; data: 20020627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 2000266258

LAGOA

SOVEREING TRUST (PORTUGAL) � SERVIÇOS
DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, L.DA

Sede: Parque Empresarial Algarve, lote 2B, 1.º, Lagoas, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1055/900706; identificação de pessoa colectiva n.º 502378328.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2001.

6 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000154592

LAGOS

LUÍSA & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2410/
20020620; identificação de pessoa colectiva n.º 505033615; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 6/20020621.

Certifico a transformação da sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Luísa Sampaio, Sociedade
Unipessoal, L.da, com sede na Urbanização Porto de Mós, Rua de
Henrique Fernandes Sarrão, lote 98, cidade de Lagos, com duração
por tempo indeterminado.

2.º

Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede social ser
deslocada para outro local, dentro do mesmo concelho, e abrir fili-
ais em Portugal ou no estrangeiro, dentro dos limites da lei.

3.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços na área das tele-
comunicações, comércio, importação, exportação e representações
na área acima mencionada.

4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5486 euros e 78 cêntimos e pertence na sua totalidade à sócia,
Maria Luísa Ribeiro Sampaio.

5.º

A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante de 50 000 euros, mediante deliberação da assembleia
geral.

6.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral, é permitida a
participação da sociedade em agrupamentos complementares de
empresas, bem como em sociedades com objecto diferente ou regu-
ladas por lei especial, inclusivamente como sócia de responsabilida-
de limitada e accionista de sociedades anónimas.

7.º

1 � A gerência será designada por decisão da única sócia.
2 � Fica, todavia, desde já nomeada gerente a única sócia, Maria

Luísa Ribeiro Sampaio.
3 � A sociedade obriga-se em juízo ou fora dele, activa e passi-

vamente, mediante a assinatura de um gerente.
4 � A gerência não será remunerada, salvo deliberação em con-

trário pela assembleia geral.
5 � A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir

procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

8.º

Os exercícios sociais coincidirão com os anos civis.
Após constituição do fundo de reserva legal exigida por lei, os

lucros de cada exercício serão aplicados conforme for decidido em
assembleia geral.

17 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2003334327

OLHÃO

PESCRUL � SOCIEDADE DE PESCA
DE CRUSTÁCEOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 405/610824;
identificação de pessoa colectiva n.º 500216525; inscrição n.º 32; nú-
mero e data da apresentação: 10/20020703.

Certifico que daquela inscrição foi extraído o texto seguinte:
32 � Apresentação n.º 10/20020703.
Designação dos órgãos sociais.
Duração: triénio 2002-2004.
Conselho de administração: presidente, Juan José Sierra Marti;

administrador-delegado, José Marti Dura; vogal, Serafim Soriano
Alvarez.

Conselho fiscal: presidente, José António Entrena; vogal efecti-
vo, Mariquito, Correia & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, representada por José Martins Correia (revisor ofi-
cial de contas); vogal suplente, António Francisco Escarameia
Mariquito (revisor oficial de contas).

Data da deliberação: 28 de Março de 2002.

Conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Ro-
sário Correia Pacheco Lopes. 1000203615

SOUNDCAR, COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE ACESSÓRIOS E SISTEMAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2122/
20000224; identificação de pessoa colectiva n.º 504787900; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/20021022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração parcial do contrato e, em consequência,
modificados os artigos, n.º 1 do 2.º, 4.º e 8.º, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é em Bela Mandil, Estrada Nacional
n.º 125 , caixa postal 240-A, freguesia de Pechão, concelho de Olhão.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 25 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 12 500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 8.º

1 � São gerentes ambos os sócios, Luís Paulo Reis de Matos e
Humberto Manuel Reis de Matos.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deli-

berado em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração
consistir total ou parcialmente em participação nos lucros de exer-
cício da sociedade.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 1000203616

GUARDA
SEIA

FONSECA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 72/681116;
identificação de pessoa colectiva n.º 500517410.

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

a) Pela inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 1/030131.
Aumento e redenominação do capital e alteração parcial do con-

trato:
Montante do reforço: 3004,81 euros, em dinheiro.
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Subscritores, Vítor Manuel da Fonseca Mendes, com 2704,33 eu-
ros, Maria do Céu da Cruz Moreira, com 300,48 euros.

Capital, após reforço e redenominação: 5000 euros.
Sócios e quotas: Vítor Manuel da Fonseca Mendes, com uma quota

de 4500 euros e Maria do Céu da Cruz Moreira, com uma quota de
500 euros.

Artigo alterado: 4.º
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais valores constantes da escrita, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas, sendo uma de 4500 euros, perten-
cente ao sócio Vítor Manuel da Fonseca Mendes; e outra de 500 eu-
ros, pertencente à sócia Maria do Céu da Cruz Moreira.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000539793

LISBOA
LISBOA � 2.A SECÇÃO

LUPSY, SAÚDE MENTAL E FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 890/20011205; identificação de pessoa colectiva
n.º 505875047; inscrição n.º 2; data da apresentação: 20020802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000204839

IMOVERSÃO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 961/20020103; identificação de pessoa colectiva
n.º 505877554; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 10-11/20021113.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António João Barata da Silva

Barão, por ter renunciado em 20 de Maio de 2002.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º e designação de

gerente.
Gerente designada: Ana Maria Ferreira Di Paola.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares de capital até ao montante de
2 000 000 de euros.

ARTIGO 5.º

a) A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um ou mais gerentes,
eleitos em assembleia geral.

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

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Do-
mingues Bandarra. 1000204818

JOSÉ LUÍS DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4864/940706; identificação de pessoa colectiva n.º 503235199;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 228/20011228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to aos artigos 4.º e 6.º

Reforço: 2410$ realizado em dinheiro, pelos sócios, na propor-
ção das suas quotas.

Teor dos artigos alterados:
ARTIGO 4.º

O capital social é 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma no valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio
José Luís dos Santos;

b) Outra no valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia
Rosália dos Reis Roque dos Santos.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante
de 49 879 euros e 79 cêntimos.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Do-
mingues Bandarra. 1000203088

NOITAMI � COMÉRCIO DE INFORMÁTICA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 853/20011126; identificação de pessoa colectiva
n.º 505884682; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 39/
20020510.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º e 4.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma NOITAMI � Co-
mércio de Informática, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
em Lisboa, na Avenida do Brasil, 1, 1.º, sala 5, freguesia do Campo
Grande, concelho de Lisboa.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros, represen-
tado por uma quota de igual valor nominal, pertencente à sócia FZE
Commerce LLC.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Do-
mingues Bandarra. 1000203086

LISCIC � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 856/011126; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
47/20011206.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração do contrato quanto aos

artigos 2.º e 4.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Santos Lucas,
lote 29-A, em Lisboa, freguesia de Benfica, podendo a gerência ins-
talar escritório ou qualquer outra forma de representação em qual-
quer local do território nacional.

ARTIGO 4.º

O capital social de 498 797 euros e 90 cêntimos, está realizado
em dinheiro em metade do valor de cada quota, e corresponde à soma
de duas quotas, sendo uma do valor nominal de 498 299 euros e
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10 cêntimos, pertencente à sócia LISTOPSIS � Tecnologia e Or-
ganização de Produtos e Sistemas de Informação, L.da, e outra do
valor nominal de 498 euros e 80 cêntimos, do sócio Joaquim Luís
da Fonseca Barros Guerreiro.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Do-
mingues Bandarra. 1000203082

HELISERVIÇO � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE MEIOS AÉREOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 64 676/861223; identificação de pessoa colectiva n.º 501767134;
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 394/20011228.

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

to ao artigo 4.º, n.º 1.
Reforço: 25 060,11 euros em dinheiro, subscrito por uma accio-

nista.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros.

2 � O capital social está representado por 10 000 acções do valor
nominal de 5 euros cada.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Do-
mingues Bandarra. 2001014074

JORAUTO � CARROS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7535/971120; identificação de pessoa colectiva n.º 504012541;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 19/20011214.

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

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.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 pertencente uma a cada um dos sócios, Jorge
Barreiros Alves e Eduardo Barreiros Alves.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000186318

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SODEXPORTO � DANÇA E DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3012; identificação de pessoa colectiva n.º 502656794; entrada/
data: 14 084/020903.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204889

SABENZA, AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3472; identificação de pessoa colectiva n.º 502785209; entrada/
data: 14 094/020903.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204888

TESSÁLIA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5512; identificação de pessoa colectiva n.º 503309796; entrada/
data: 14 099/020903.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204886

VELMAX � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 488; identificação de pessoa colectiva n.º 500428620; entra-
da/data: 14 101/020903.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204884

SEOANE & VIDAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 418; identificação de pessoa colectiva n.º 501328750; entra-
da/data: 12 140/020726.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204882

SMILING, AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9010; identificação de pessoa colectiva n.º 504460935; entrada/
data: 14 110/020904.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204878



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 118 � 22 de Maio de 2003 10 870-(155)

TELESEARCH, FORMAÇÃO AVANÇADA
EM TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 117; identificação de pessoa colectiva n.º 505288990; entra-
da/data: 14 109/020904.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204877

ORBEAT � SERVIÇOS ADUANEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 030; identificação de pessoa colectiva n.º 504723111; entra-
da/data: 14 153/020904.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204874

RISCO � PLANEAMENTO URBANO E ARQUITECTURA,
BRUNO SOARES E MANUEL SALGADO ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1118; identificação de pessoa colectiva n.º 502228423; entrada/
data: 14 129/020904.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204871

SORUPE � EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 163; identificação de pessoa colectiva n.º 500817723; entra-
da/data: 14 343/020909.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204868

SOGES � SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES, GESTÃO
E COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS DE PONTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 469; identificação de pessoa colectiva n.º 500823430; entra-
da/data: 14 273/020906.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204865

SOARES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7396; identificação de pessoa colectiva n.º 503832227; entrada/
data: 14 316/020906.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204864

SNACK-BAR, O TRINCA FORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 200; identificação de pessoa colectiva n.º 501182403; entra-
da/data: 14 287/020906.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204861

OPUS DESIGN � INTERIOR DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3303; identificação de pessoa colectiva n.º 502737360; entrada/
data: 14 278/020906.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204859

SOUSA & SELADINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 363; identificação de pessoa colectiva n.º 500275718; entra-
da/data: 14 315/020906.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204857

THE SCRIPT DOCTORS � ESCRITA DE GUIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 137; identificação de pessoa colectiva n.º 505704900; entra-
da/data: 14 308/020906.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204854

VANENBURG, BUSINESS SYSTEMS PORTUGAL
(SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E AUTOMAÇÃO), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4074; identificação de pessoa colectiva n.º 503043117; entrada/
data: 14 254/020905.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204851

TUPPERWARE (PORTUGAL) � ARTIGOS 
DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 230; identificação de pessoa colectiva n.º 500290903; entra-
da/data: 14 250/020905.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204848

V. W. R. INTERNACIONAL MATERIAL
DE LABORATÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6566; identificação de pessoa colectiva n.º 503842770; entrada/
data: 14 263/020905.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204845

SOLDIANA � SOLÁRIO E ESTÉTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 934; identificação de pessoa colectiva n.º 505504987; entra-
da/data: 14 198/020905.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204844

TIPOGRAFIA LUÍS MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 760; identificação de pessoa colectiva n.º 500424080; entra-
da/data: 14 205/020905.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204841

SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA
PALÁCIO DAS ÁGUIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6246/180802; identificação de pessoa colectiva n.º 500478420.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram regis-
tados os seguintes actos:

14 � Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 38/030207.
Cessação das funções de Ricardo Manuel dos Santos Oliveira e

Maria Antónia Quaresma de Sousa Cirne Oliveira, por renúncia, em
28 de Novembro de 2002.

15 � Apresentação n.º 39/030207.
Designação do conselho de administração, por deliberação de 16 de

Dezembro de 2002.
Período: quadriénio de 2002-2005.
Presidente, Luís Filipe dos Santos Costa, casado, residente na Rua

de Virgílio Correia, 13, 6.º, direito, Lisboa; vogais: José Henrique
Parente de Sousa Reves, casado, residente na Rua de Lúcio de Aze-
vedo, 14, 4.º, direito, Lisboa e José Carlos Matias Bernardo, casado,
residente na Praça de Natália Correia, 3, 2.º, direito, Amadora.

Pelo averbamento n.º 4 à inscrição n.º 14 � Apresentação n.º 40/
030207 � foi alterado parcialmente o contrato quanto ao n.º 1 do
artigo 2.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é em Lisboa, na Avenida de António Augusto
de Aguiar, 132, 5.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho
de Lisboa.

2 � (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000204822

RÉSVENDE � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6054/950711; identificação de pessoa colectiva n.º 503455350;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 18/020812.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 5 000 000$ para 50 000 euros, e redenomina-
ção do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o
contrato quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 �  O capital social é de 50 000 euros, encontra-se realizado
em dinheiro e corresponde à soma de 10 000 acções no valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

2 � O conselho de administração fica autorizado a aumentar o
capital social, por uma ou mais vezes, até ao montante de 99 759 eu-
ros e 58 cêntimos.

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

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000204832

TRANSPORTES R. T. M., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6908/960808; identificação de pessoa colectiva n.º 501427201;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação:
32/020401.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa a adoptar a firma Transportes R. T. M,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Campo de Ourique, 143-A, em Lis-
boa, freguesia de Santo Condestável.

2 � (Mantém-se.)

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
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Em 2 de Abril de 2002 � com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos respeitan-
tes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203080

RBA II � EDIÇÕES COLECCIONÁVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8149/980206; identificação de pessoa colectiva n.º 504092324;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
34/020411.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de RBA II � Edições Coleccio-
náveis, L.da, e tem a sua sede na Rua de Artilharia Um, 104, 1.º,
esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lis-
boa, podendo ser transferida, nos termos da lei, por simples delibe-
ração do conselho de gerência.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203118

SÉCIO, ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 398/860703; identificação de pessoa colectiva n.º 501691340;
data da apresentação: 20020308.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

27 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000203117

SOL NASCENTE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8449/980601; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 31/
020404.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 500 000$ para 5000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios do seguinte
modo: Sérgio Nuno dos Santos Ribeiro, uma quota de valor nominal
de 4750 euros; Ana Isabel Matos Pereira Ribeiro, uma quota de va-
lor nominal de 250 euros.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203116

VALCEUTA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2731/910401; identificação de pessoa colectiva n.º 502612819;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 36/020411.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 40 000 000$ para 200 000 euros, e redenomi-
nação do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o
contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 200 000 euros, integralmente realizado, cor-
respondendo à soma de duas quotas iguais de 100 000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Kalvin Investments INC, e
António Mário Pegado Lemos de Mendonça.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 � Apresentação n.º 37/
020411.

Cessação das funções da gerência de Jorge Manuel Catarino
d�Azevedo Morais, por renúncia, em 30 de Novembro de 2001.

Pela inscrição n.º 10 � Apresentação n.º 38/020411.
Designação de gerente, em 3 de Dezembro de 2001, de António

Mário Pegado Lemos de Mendonça.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000203115

VINITRADE � PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO
DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2784/930707; identificação de pessoa colectiva n.º 503025470.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram regis-
tados os seguintes actos:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 25/020513.
Deslocação de sede: Rua de Santana à Lapa, 11-C, freguesia da

Lapa, Lisboa.

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

10 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 26/020513.
Cessação das funções de Filipe Luís da Graça de Brito, por renún-

cia, em 17 de Janeiro de 2002.

15 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 33/020513.
Cessação das funções de Maria Carlota Cirne de Vasconcelos

Araújo de Brito, por renúncia, em 17 de Janeiro de 2002.

24 � Apresentação n.º 27/020513.
Designação de gerentes em 12 de Março de 2002.
Pedro José Duarte Estrelo Rodrigues, José Maria do Casal Ribeiro

e Joaquim António Amaral Figueiredo.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000203114

TECNILEASE � COMÉRCIO E ALUGUER
DE EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3195/920219; identificação de pessoa colectiva n.º 502708158.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram regis-
tados os seguintes actos:

23 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 7/020408.
Cessação das funções de Nelson Ricardo Bessa Machado, por re-

núncia, em 28 de Fevereiro de 2002.

24 � Apresentação n.º 8/020408.
Designação de administrador, em 11 de Março de 2002.
Período: até ao final do mandato em curso 2000-2003.
José Domingos Alves Silva Neves, casado, residente na Rua de

São João de Brito, 471, 5.º, direito, Porto.

20 � Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 9/020408.
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De actualização: o fiscal único efectivo passou a denominar-se
Ferreira, Pereira & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000203113

SOCIAGA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7811/971006; identificação de pessoa colectiva n.º 503966428;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 76/020402.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 26 de
Fevereiro de 2002.

5 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203112

XPRESS � COMUNICAÇÃO E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6992/960920; identificação de pessoa colectiva n.º 503718084;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 25/020403.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e está dividido do seguinte modo: uma quota no valor
nominal de 2000 euros e outra de 1000 euros, pertencente ao sócio
Mário Rui de Melo Ferreira, e uma quota no valor nominal de
2000 euros e outra de 1000 euros, pertencente ao sócio José Ma-
nuel da Silva Santos.

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203111

VERDIQUIM � REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5158/940624; identificação de pessoa colectiva n.º 503215082;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 27/020408.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 15 de
Março de 2002.

3 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203110

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO RIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5842/950412; identificação de pessoa colectiva n.º 503397580;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 46/020304.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação do conselho de administração, por deliberação de 17 de
Dezembro de 2001.

Período: quadriénio de 2002-2005.
Presidente: Mariano Bobo Ibañez; vogais: Juan Pedro Domecq

Morenes e Teresa Domecq Morenes.

3 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203109

TÁXIS CARCELI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6719/960515; identificação de pessoa colectiva n.º 503643424;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 21/020403.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Rui Manuel Sequeira Cardoso,
por destituição, em 21 de Janeiro de 2002.

3 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203108

UNIPLUS � PUBLICIDADE, PROMOÇÕES
E SERVIÇOS COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1930/900406; identificação de pessoa colectiva n.º 502323949;
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 17/20-020405.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 5 000 000$ para 37 500 euros, e redenomina-
ção do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o
contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º, que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma UNIPLUS � Importação e
Comércio, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida Estados
Unidos da América, 102, 9.º, B, freguesia de Campo Grande.

1 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para limítrofe, e podem
ser criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas de representação em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação e a comercialização de
matérias-primas para as indústrias de construção e transformadoras,
nomeadamente madeiras, para as indústrias de construção e de mo-
biliário, e peles, para as indústrias de calçado, vestuário e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens constantes da escrita social, é de 37 500 euros e corresponde à
soma de três quotas iguais no valor nominal de 12 500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, António Luís Terreiro de
Sousa, Alexey Evseev e Mikhail Glushnev.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade competem aos
gerentes, sócios ou não, nomeados para o efeito em assembleia geral.

2 � Competirá à assembleia geral decidir sobre a remuneração da
actividade de gerência e fixar os respectivos valores.

3 � Mantém-se gerente o sócio António Luís Terreiro de Sousa.
4 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes,

bastando contudo a intervenção de um único gerente no que con-
cerne aos actos de mero expediente.

5 � Aos gerentes da sociedade é vedado vincular a sociedade em
actos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente abonações, le-
tras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for sujeita a arrolamento, arresto, penhora,

adjudicação em juízo, ou incluída em massa falida;
c) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio.
2 � A decisão de amortizar a quota da sociedade será tomada em

assembleia geral, convocada para o efeito, a realizar até 90 dias após
o conhecimento do facto pela gerência.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.
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4 � O preço de amortização deverá ser pago ou consignado em
depósito nos 120 dias seguintes à reunião da assembleia geral.

5 � A quota amortizada figurará como tal no balanço.
6 � No caso previsto no número anterior poderão, por delibera-

ção posterior dos sócios, ser criadas uma ou várias quotas, que per-
façam o valor nominal da quota amortizada, destinadas a serem alie-
nadas a um ou algum dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 6.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

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

Pela inscrição n.º 6 � Apresentação n.º 21/020405.
Designação de gerentes, em 19 de Março de 2002, de Elexey

Evseev e Mikhail Glushnev.

Está conforme o original.

26 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203106

WORLD CONCEPTS � TRANSPORTES
E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8447/980528; identificação de pessoa colectiva n.º 504158147;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 4/020424.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 5 000 000$ para 99 759,58 euros, e redeno-
minação do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente
o contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
99 759 euros e 58 cêntimos, e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma do valor nominal de 9975 euros e 96 cêntimos, perten-
cente à sócia Luísa de Jesus Cunha Vidal; uma do valor nominal de
14 963 euros e 92 cêntimos e outra do valor nominal de 44 891 eu-
ros e 82 cêntimos e outra do valor nominal de 29 927 euros e 88 cên-
timos, todas pertencentes ao sócio Joaquim Pedro Costa Nunes.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203105

TCB � GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3762/921006; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/
020403.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e é representado por três quotas, sendo uma de 4500 euros,
pertencente à sócia Maria Teresa de Matos Calçada Bastos, outra de
250 euros, pertencente à sócia Rita Calçada Bastos Bordalo Domin-
gues, e outra de 250 euros, pertencente ao sócio Francisco Calçada
Bastos Bordalo Domingues.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000203103

SANTOS & BRAGANÇA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4041/930127; identificação de pessoa colectiva n.º 502914351;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 62/020402.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto aos artigos 2.º e 3.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos não
especificados e, ainda, a celebração de contratos de prestação de
serviços, com decência de gabinetes ou de contratos de subarrenda-
mento, incluindo a utilização dos materiais e equipamentos, a qual-
quer título detidos pela sociedade.

3.º

O capital social e de 5000 euros, integralmente realizado, corres-
pondendo à soma de três quotas: uma no valor de 2400 euros, per-
tencente ao sócio Nuno Manuel Gamboa de Brito Bragança, uma no
valor de 1600 euros, pertencente à sócia Maria Graciete Nunes
Rodrigues dos Santos Bragança, e outra no valor de 1000 euros, per-
tencente à sócia Margarida dos Santos Bragança.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000203101

SERRANO & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 071; identificação de pessoa colectiva n.º 500581630; entra-
da/data: 8894/080702.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001160801

OMNIGER � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9015/990121; identificação de pessoa colectiva n.º 504663402;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 16; números e data
das apresentações: 36/37/030117.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência Thomaz Souto Corrêa Netto e de
Manuel José Teixeira, por renúncia, em 11 de Novembro de 2002 e
15 de Novembro de 2002, respectivamente, e a seguinte designação:

Designação de gerentes, por deliberação de 15 de Novembro
de 2002.

Pierre Jacques Henri Lamuniére, casado, Ch. des Boveresses 128,
CH-1066 Epalinges VD, Suíça; Christopher Bolton, casado, Ch. de
Sorecort les Echeres, CH-1134 Vufflens-le-Chateau VD, Suíça.

7 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002951020

WLAR 2 � GESTÃO MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8942; identificação de pessoa colectiva n.º 504742345; entrada/
data: 14 299/020906.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603726

OFÍCIO � PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6915; identificação de pessoa colectiva n.º 503695998; entrada/
data: 14 149/020904.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603602

ROSUL � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6322; identificação de pessoa colectiva n.º 502858133; entrada/
data: 14 145/020904.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603661

RECOSTE � REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2354; identificação de pessoa colectiva n.º 502414308; entrada/
data: 14 222/020905.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603610

SPGI � SERVIÇOS PROJECTOS GESTÃO
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 491; identificação de pessoa colectiva n.º 501919546; entra-
da/data: 14 228/020905.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603629

ORTOCLIN � CLÍNICA DENTÁRIA
E DE ORTODONTIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3461/920605; identificação de pessoa colectiva n.º 502777540;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 125/020402.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e está dividido em duas quotas, uma do montante de
4750 euros do sócio Mauro Jurowsky e uma do montante de 250 eu-
ros, do sócio Ricardo Pêna de Deus.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002950741

TRANSORIENTAL � TRANSPORTE
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7483/970423; identificação de pessoa colectiva n.º 503895849;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 16; números e data
das apresentações: 50/51/021029.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Celestino Pereira da Silva, por
renúncia, em 3 de Outubro de 2002 e foi alterado parcialmente o
contrato quanto aos artigos 4.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, é de 249 398 euros e 95 cêntimos e corres-
ponde à soma de duas quotas, uma de 178 444 euros e 95 cêntimos,
pertencente ao sócio Fernando Jorge de Almeida Pinto e uma de
70 954 euros, pertencente à sócia Lurdes Pereira da Silva.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, fica a cargo da sócia Lurdes Pereira da Silva, já nomeada
gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos.

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

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12 � Apresentação n.º 26/
030214.

Cessação das funções da gerência de Fernando Jorge de Almeida
Pinto, por renúncia, em 3 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001126255

SOCIEDADE ALTITUDE SOFTWARE � SISTEMAS
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7517/980518; identificação de pessoa colectiva n.º 504150014;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 28/021113.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador Pedro Gustavo Cabrita
Quintas, por renúncia, em 30 de Outubro de 2002.

5 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001122691

SOCIEDADE ALTITUDE SOFTWARE � SISTEMAS
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7517/980518; identificação de pessoa colectiva n.º 504150014.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram regis-
tados os seguintes actos:

10 � Averbamento n.º 4 � Apresentação n.º 13/030124.
Cessação das funções de Carlos Manuel Cabrita Quintas, por re-

núncia, em 28 de Novembro de 2002.

12 � Apresentação n.º 14/030124.
Designação de administrador, por deliberação de 16 de Agosto

de 2002.
Michael Kirkland Goold, casado, residente na Torre do Farol, 5-

-B, Alameda da Guia, 74, Cascais.
Período: até ao final do mandato em curso (2001-2003).

10 � Averbamento n.º 5 � Apresentação n.º 15/030124.
Cessação das funções de Maximino José de Oliveira Gouveia, por

renúncia, em 1 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002950938

SEGURO DIRECTO GERE � COMPANHIA
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7091/961031; identificação de pessoa colectiva n.º 503744999;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 15/030124.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 9 500 000 euros para 10 750 000 euros, ten-
do sido alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 4.º, n.º 1,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 10 750 000 euros, está integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e encontra-se dividido em
2 150 000 acções, com o valor nominal de 5 euros cada.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002950903

VAZ SANTO � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8574/980720; identificação de pessoa colectiva n.º 504198165;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/030212.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 800 000$ para 10 000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros, re-
presentado por duas quotas: uma de 7000 euros, da sócia Adelina
Cândida Neves Vaz do Espírito Santo; e uma de 3000 euros, do só-
cio José Carlos Serafim do Espírito Santo.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000681328

SITAC � SISTEMAS INFORMÁTICOS, TECNOLOGIA,
ASSISTÊNCIA E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 69/920721; identificação de pessoa colectiva n.º 502811544;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 48/020408.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a redenominação do capital para euros, ficando assim alterado par-
cialmente o contrato quanto ao artigo 5.º, n.os 1 e 2, que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 939 euros e 90 cêntimos corresponde à soma de duas quotas iguais
de 12 469 euros e 95 cêntimos, pertencendo uma a cada sócio, Jor-
ge Manuel Costa da Silva Santos e Mário Fernando Vairinhos Fir-
mino Bonixe.

2 � Por deliberação unânime de todos os sócios, poderão ser exi-
gidas prestações suplementares até ao montante de 24 939 euros e
90 cêntimos.

3 � (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002950695

TELEMATE, S. A. � SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8291/980325; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 34/
030220.

Certifico que, com relação à representação permanente de socie-
dade estrangeira (sucursal) em epígrafe, foi registado o seguinte:

Alteração parcial.
Disposição modificada: firma Orange Support & Consulting,

S. A. � sucursal em Portugal.

7 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000681417

SOL-S, SOLUÇÕES DE SUPORTE E MANUTENÇÃO
INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3418/920518; identificação de pessoa colectiva n.º 502764937;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 26/021230.

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

1.º

A sociedade usará a firma SOL-S e SOLSUNI � Tecnologias de
Informação, S. A., e rege-se pelo presente contrato de sociedade e
pela legislação aplicável.

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

22 � Apresentação n.º 26/021230.
Fusão e alteração parcial do contrato.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: SOL-S, Soluções de Suporte e Manuten-

ção Informática, S. A.
Sociedades incorporadas: SOLSUNI � Soluções e Sistemas Úni-

cos de Informática, S. A., SOL-S-E-INVEST � Tecnologias de In-
formação, S. A., SOLSHOP � Comércio Electrónico, S. A., SOL-
-S2 � Software, S. A., INFOMANIA � Soluções Informáticas, L.da,
e DEVWEB � Desenvolvimento de Soluções Aplicacionais, S. A.

Artigo modificado: 1.º
Termos da alteração:
Firma: SOL-S e SOLSUNI � Tecnologia de Informação, S. A.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002951012
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R. T. S. FINANCEIRA � GESTÃO
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8619/980731; identificação de pessoa colectiva n.º 502339128;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 48/020404.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a redenominação do capital para euros, ficando assim alterado par-
cialmente o contrato quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é
de 24 939 euros e 89 cêntimos e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma no valor de 12 469 euros e 95 cêntimos, pertencente
ao sócio Pedro Ruben Luder Leónidas Teixeira Santos, outra de
6234 euros e 97 cêntimos, pertencente ao sócio Armando Rui Tei-
xeira Santos, e outra de 6234 euros e 97 cêntimos, pertencente à
sócia Maria José Luder Leónidas Teixeira Santos.

2 � É permitido aos sócios fazer suprimentos à sociedade, os quais
vencerão juros ou não, de harmonia com o que for deliberado em
assembleia geral, e serão reembolsados nos termos e condições deli-
berados em assembleia geral ou, na falta de tal deliberação, nos ter-
mos previstos no artigo 245.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital,
desde que haja acordo unânime entre os sócios, as quais serão reali-
zadas na proporção das respectivas quotas e não poderão exceder o
respectivo montante.

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

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.
7 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de

Almeida Homem. 2002951004

TF � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8594/980723; identificação de pessoa colectiva n.º 504203673;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 24/020731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 10 000 000$ para 300 000 euros, e redenomi-
nação do capital para euros ficando assim alterado parcialmente o
contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 300 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
125 000 euros, do sócio Thomas Siegfried Josef Gerer; uma de
125 000 euros, do sócio Frank Bernhard Werner, e uma de
50 000 euros, da sócia Fratho Trust Reg.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002950997

OPOSSUM, GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3869; identificação de pessoa colectiva n.º 502869801; entrada/
data: 14 073/020903.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603564

SIGO � ARQUITECTURA E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 150; identificação de pessoa colectiva n.º 501379100; entra-
da/data: 14 105/020903.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603572

SEGURASSISTE � CORRETORES E CONSULTORES
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2922; identificação de pessoa colectiva n.º 502632232; entrada/
data: 12 697/020731.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603521

RODRIGUES, ALMEIDA & ALVAREZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 120; identificação de pessoa colectiva n.º 500234639; entra-
da/data: 14 072/020903.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603556

RIBERCOSTA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7257/970120; identificação de pessoa colectiva n.º 502405015;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 8/020513.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 2.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, empreitadas, importação e exportação, gestão de administração
de empreendimentos turísticos, compra e venda de propriedades e
revenda dos adquiridos para esse fim, explorações agrícolas, pecuá-
rias e avicultura e turismo rural.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203039

RIBERCOSTA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7257/970120; identificação de pessoa colectiva n.º 502405015;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 35/020416.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a recondução dos órgãos sociais, em 28 de Dezembro de 2001.

Período: triénio 2002-2004.
Administrador único: Armindo Ribeiro Ferreira.
Conselho fiscal: presidente, João de Deus Martins Nunes; vogais:

Patrícia Neto Ribeiro, e Isabel Paiva, Galvão, Mata & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente, Anabela Mar-
ques Rodrigues Peres.

6 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203037

OZ � DESIGN E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7474/970415; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 38/
020403.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

CLÁUSULA 3.ª

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4400 eu-
ros, pertencente à sócia Helena Silva Correia, e outra de 600 euros,
pertencente à sócia Tomásia Helena Bispo da Silva.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203035

ROTELIZ � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2752/910828; identificação de pessoa colectiva n.º 502639113;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 42/020328.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 6 000 000$ para 50 000 euros, e redenomina-
ção do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o
contrato quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se integral-
mente realizado em dinheiro.

2 � O capital social é representado por acções nominativas ou
ao portador com o valor nominal de 5 euros cada uma, em títulos
de 10, 50 e 100 ou mais acções, conforme deliberação do conselho
de administração.

3 � O capital social pode ser aumentado, por uma ou mais vezes,
por entradas de dinheiro até ao montante global de 149 639 euros e
37 cêntimos.

4 � Na subscrição de novas acções, em futuros aumentos de ca-
pital, terão preferência os accionistas, na proporção do número de
acções que possuírem no momento da deliberação.

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

Em 28 de Março de 2002, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes
à prestação de contas dos anos de 1998 e 1999.

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203034

SOCIEDADE DE TÁXIS DO CELEBRE DOZE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4784/931210; identificação de pessoa colectiva n.º 503097187;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 19/020403.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 450 000$ para 5000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por três quotas, uma de 3503 euros e 60 cên-
timos, pertencente a Vítor Manuel Mota de Figueiredo, uma de
748 euros e 20 cêntimos, pertencente a Joaquim Marques Loureiro,
e outra de 748 euros e 20 cêntimos, pertencente a Ilda Pereira Afon-
so Ferreiro, Maria José Ferreiro Afonso e Maria Cristina Ferreiro
Afonso (em comum e sem determinação de parte ou direito).

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000203076

OPORTUNIDADES, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7630/970709; identificação de pessoa colectiva n.º 503913855;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/020422.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 11 de
Fevereiro de 2002.

5 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203074

TRICOPRES � SERVIÇOS DE GESTÃO, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6874/960726; identificação de pessoa colectiva n.º 503718122;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/020326.

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

Dissolução e designação de liquidatários.
Liquidatários: Gulamhussem Ibraimo, residente no Campo Gran-

de, 14, 12.º, A e B, Lisboa, Mahomed Bassir, residente na Rua de
Augusto Costa (Costinha), lote 1-2, 1.º, B, Lisboa, e Abdul Majid
Ibraimo, residente na Rua do Dr. José Melo Castro, 11, 4.º, esquer-
do, Lisboa.

Data: 31 de Dezembro de 2001.

3 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203072

TRAPOLÂNDIA � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2989/911120; identificação de pessoa colectiva n.º 500649011;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 23/020412.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 21 de
Março de 2002.

27 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000203070
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TROYAN � SERVIÇOS FINANCEIROS E DE ADMINISTRA-
ÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS, SOCIEDADE UNIPES-
SOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8294/980326; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 30/
020404.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
aumentado o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redeno-
minação do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente
o contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros e corresponde à quota do
valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio, Asdrubal Antó-
nio Lopes Baião Pinto.

2 � O capital encontra-se realizado em dinheiro.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203067

STATUS DATA � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4461/930708; identificação de pessoa colectiva n.º 502825685;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 36/37/020408.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Carlos Alberto Leonardo Ra-
mos, por renúncia, em 15 de Março de 2002 e foi aumentado o ca-
pital social de 400 000$ para 9000 euros, e redenominação do capi-
tal para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato quanto
aos artigos 1.º, 4.º, 5.º, 7.º e 8.º, que passaram a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Status Data � Tecnologias de Infor-
mação, L.da

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e exporta-
ção de grande variedade de mercadorias, particularmente de material
eléctrico, electrónico e informático. Prestação de serviços nas áreas
da electrónica e informática (hardware e software). Consultoria,
análise e concepção de projectos e soluções na área das tecnologias
de informática e telecomunicações. Promoção de vendas nas referi-
das áreas bem como na de electricidade e gás. Formação profissio-
nal. Investigação, consultoria e intervenção arqueológicas e no pa-
trimónio histórico.

ARTIGO 5.º

O capital da sociedade, integralmente realizado, é de 9000 euros
e está dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de 1050 eu-
ros, pertencente ao sócio Rui Jorge de Brito Carreira Cacheira Cabaço,
e três quotas iguais do valor nominal de 2650 euros, pertencentes
cada uma delas a cada um dos sócios Manuel Jorge de Brito Carreira
Cabaço Cacheiro, Alberto Miguel Benitez Barriguete Calvinho
Cunha e Cristina Maria André Marques Dias.

ARTIGO 7.º

A sociedade é representada por dois ou mais gerentes, obrigando-
-se a mesma com a assinatura de dois gerentes ou com a assinatura
conjunta de um gerente e de um procurador.

ARTIGO 8.º

Ficam desde já nomeados gerentes da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, os sócios
Manuel Jorge de Brito Carreira Cabaço Cacheiro e Cristina Maria
André Marques Dias.

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

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203066

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DO MIRADOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4856/940120; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 46/
020412.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o encerramento da liquidação, tendo sido as contas aprovadas em
23 de Janeiro de 2002.

27 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000203064

SOCIEDADE AGRÍCOLA VALLE FLOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4151/190702; identificação de pessoa colectiva n.º 500547688;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17; números e data
das apresentações: 13/14/020410.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador, Leonel Gomes Mateus, por
renúncia, em 31 de Dezembro de 2001, e a seguinte designação:

Designação de administrador, em 15 de Janeiro de 2002, por coop-
tação, Francisco José Fernandes Valgode, divorciado, residente na
Rua de Paulo Renato, 1, 8.º, F, Lisboa.

27 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000203062

VIORTO � PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7165/961205; identificação de pessoa colectiva n.º 503764965;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/020408.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 500 000$ para 5000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros.

2 � O capital social encontra-se dividido em duas quotas, sendo
uma com o valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Ar-
tur Manuel Pereira Vilela Dionísio, e uma de 1000 euros, perten-
cente à sócia Ana Rafaela Almeida Brinca Vilela Dionísio.

3 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
um montante global igual a 10 vezes o valor do capital social, me-
diante deliberação dos sócios que especifique as respectivas condi-
ções de reembolso; a obrigação de cada sócio será proporcional à
sua participação no capital social.

4 � A celebração de contratos de suprimentos, que é meramente
facultativa, depende de prévia deliberação dos sócios que aprove os
respectivos montantes, prazos de reembolso e restantes termos e
condições.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203060
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R. ROQUE DE PINHO � CONSULTORIA
E GESTÃO DE CARREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5865/950421; identificação de pessoa colectiva n.º 503395480;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/020410.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros, e redenomina-
ção do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o
contrato quanto ao artigo 4.º, que passou 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 no valor no-
minal de 4500 euros, pertencente ao sócio Rui Sottomayor Roque
de Pinho e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia
Teresa Maria Benoit Correia Contreiras Roque de Pinho.

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

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203059

SERCULTUR � PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO
CULTURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8118/980129; identificação de pessoa colectiva n.º 504050869;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 45/020426.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação de gerente, em 6 de Abril de 2002, de Miguel Temes
Domingues Ferreira de Campos.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 46/
020426.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação SERCULTUR � Promoção e
Divulgação Cultural, L.da, e tem a sua sede na Rua Nova de São
Mamede, 27, 2.º, esquerdo, em Lisboa.

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

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 48/
020426.

Cessação das funções da gerência de Pedro André Barrote Doura-
do, por renúncia, em 15 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203058

SOL NASCENTE ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2419/910214; identificação de pessoa colectiva n.º 502501944;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 40, 41/42/020401.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Laurentino Lopes José, por
renúncia, em 23 de Novembro de 2001, e foi aumentado o capital
social de 1 500 000$ para 7500 euros, e redenominação do capital
para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato quanto
ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 7500 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-

nal de 3750 euros cada, pertencendo cada uma delas a cada um dos
sócios, Faustino Fernandes dos Santos e Maria Helena Coelho Ca-
bral dos Santos.

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

Em 1 de Abril de 2002, com relação à sociedade em epígrafe, fi-
caram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à
prestação de contas dos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000203057

X-M � PASTELARIA E CROASSANTERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3290/920326; identificação de pessoa colectiva n.º 502734744;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 42/020412.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 650 000$ para 5000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma quota
de 1923 euros e 8 cêntimos, pertencente ao sócio Vítor Manuel Fer-
reira Simões; uma quota de 1923 euros e 8 cêntimos, pertencente à
sócia Maria Madalena Adrião Neves Simões; e uma quota de 1153 eu-
ros e 84 cêntimos, pertencente ao sócio Paulo Alexandre Neves
Simões.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000203056

SISTEMAS DE GESTÃO DO TEMPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3593/920605; identificação de pessoa colectiva n.º 502881810;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 19/020408.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 8 de
Novembro de 2001.

27 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000203055

URBIGAL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3316/911022; identificação de pessoa colectiva n.º 501383395;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 22/23/020401.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Diamantino Raimundo Marto,
por renúncia, em 1 de Outubro de 2001, e aumentado o capital so-
cial de 500 000$ para 5000 euros, e redenominação do capital
para euros, e foi alterado parcialmente o contrato quanto aos arti-
gos 3.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos valo-
res que constituem o activo, é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas: uma de 3500 euros, pertencente ao sócio António
José Chança da Cruz Torres; e outra de 1500 euros, pertencente à
sócia Cristina Mateus de Oliveira Chança Torres.
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5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado, fica a cargo de quem for designa-
do em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio António José Chança
da Cruz Torres.

3 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus ac-
tos e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000203053

VIAGENS E TURISMO ANA & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5017/940420; identificação de pessoa colectiva n.º 503176303;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 7/020521.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a redenominação do capital para euros, ficando assim alterado par-
cialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 99 759 euros e 58 cêntimos, represen-
tado por duas quotas: uma quota no valor nominal de 59 855 euros
e 75 cêntimos, pertencente ao sócio Casimiro Manuel Vieira do Casal,
e outra no valor nominal de 39 903 euros e 83 cêntimos, perten-
cente à sócia Ana Maria Mendes, já inteiramente subscrito e reali-
zado em dinheiro.

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

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203099

SITANGO � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5734/950306; identificação de pessoa colectiva n.º 503366447;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 36/020412.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de
duas quotas: 4750 euros, do sócio António Vieira Seguro, e outra de
250 euros, do sócio António Fernando Dias da Costa.

2 � As entradas dos sócios, referidas no número anterior, foram
integralmente realizadas em dinheiro.

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

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203098

VITANIMA � ANIMAIS DE COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6590/960312; identificação de pessoa colectiva n.º 503599220;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/020403.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 500 000$ para 5000 euros, e redenominação

do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 5.º, que passou a ter a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Paulo
Jorge Franco Ferreira e Joaquim da Silva Santos.

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

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000203096

SOLCOOP � COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO
E HABITAÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 532/930305; identificação de pessoa colectiva n.º 502984953;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/020408.

Certifico que, com relação à cooperativa em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 10 de
Dezembro de 2001.

25 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000203094

SACOLUX � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3543/920710; identificação de pessoa colectiva n.º 502801611;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 14/020415.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 20 000 euros, e redenomina-
ção do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o
contrato quanto ao corpo do artigo 1.º e 3.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma SACOLUX � Importa-
ção e Exportação, L.da, e tem sede na Rua do Olival, 264, letra A,
freguesia de Prazeres, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
10 200 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Rebelo, e duas
sendo uma do valor nominal de 498 euros e 80 cêntimos, e outra do
valor nominal de 9301 euros e 20 cêntimos, pertencentes ao sócio
João Paulo Rocha Rebelo.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000203092

SILVA & COROADO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4953/940316; identificação de pessoa colectiva n.º 503155659;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 75/020403.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 18 de
Março de 2002.

27 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000203090
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LISBOA � 4.A SECÇÃO

P. G. PLANEAMENTO E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 716/880615; identificação de pessoa colectiva n.º 502008300;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 27/011221.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000203050

CASA VENTINENSE DE LAGE & LAGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 24 485/570702; identificação de pessoa colectiva n.º 500500002;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 16 e 17/020430.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 16/020430.
Cessação de funções dos gerentes Salvador Gonçalves de Araújo e

Isaura Martins da Rocha de Araújo, por terem renunciado, em 16 de
Abril de 2002.

Mais certifico que foi registado o reforço e redenominação do
capital de 5000 euros para 64 844 euros, tendo os artigos 4.º e 7.º
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
64 844 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
32 422 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, José
Santos Simões de Faria e Armindo Ferreira Vilas Boas.

ARTIGO 7.º

A administração e a gerência da sociedade pertencem a ambos os
sócios, José Santos Simões de Faria e Armindo Ferreira Vilas Boas,
que desde já ficam nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000203045

MARTINS AMARAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 642/670331; identificação de pessoa colectiva n.º 501063951;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 15; números e data
das apresentações: 59 e 64/020227.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

9 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 59/020227.
Cessação de funções da gerente Florinda Martins Amaral da

Cunha, por ter renunciado, em 11 de Outubro de 1999.

Mais certifico que foi registado o reforço e redenominação do
capital de 420 000$ para 5000 euros, tendo os artigos 2.º e 4.º fica-
do com a seguinte redacção:

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro bens e ou-
tros valores do activo social, é de 5000 euros (1 002 410$), dividi-

do em duas quotas iguais de 2500 euros (501 205$) cada, sendo uma
de cada um dos sócios, Fernando Manuel Martins de Amaral e Paula
Cristina Antunes Roque Amaral.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
ao sócio Fernando Manuel Martins de Amaral, que fica desde já
nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a
sociedade.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000203049

PALMARES � COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DE LAGOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 26 887/580418; identificação de pessoa colectiva n.º 500210446;
inscrição n.º 19 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 28, 29 e 30/020207.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 30 000 000$ para 150 000 euros, tendo o artigo 5.º ficado com
a seguinte redacção, e nomeação dos órgãos sociais:

5.º

O capital social é de 150 000 euros, dividido por 30 000 acções
de 5 euros cada uma, encontrando-se inteiramente subscrito e reali-
zado.

§ 1.º As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis a pedido dos titulares, que suportarão as respectivas
despesas. Haverá títulos de 1, 50, 100 e 500 acções.

§ 2.º Os accionistas terão sempre o direito de subscrever, na pro-
porção da sua participação social qualquer aumento de capital.

Mais certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 30/020207.
Deslocação da sede para a Rua de Rodrigo da Fonseca, 53, 2.º,

freguesia de São Mamede, Lisboa.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000203043

MENDES MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 326-A/850802; identificação de pessoa colectiva
n.º 501544356; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/
020204.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 10 000 euros, tendo os artigos 1.º e 4.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta afirma Alumex (Centro) � Comércio de Alu-
mínio, L.da e tem sede em Lisboa, na Calçada da Ajuda, 88-A, fre-
guesia de Santa Maria de Belém.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de
10 000 euros e acha-se dividido em duas quotas, uma do valor nomi-
nal de 9000 euros, do sócio Luís Manuel Mendes Mesquita, e uma
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do valor nominal de 1000 euros, da sócia Maria Isabel Mendes Cos-
ta da Silva Mesquita.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000203084

ODIVELAS

POLICLÍNICA CENTRAL DE ODIVELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8290;
identificação de pessoa colectiva n.º 502502126.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2000699499

TAMBORINOS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 439;
identificação de pessoa colectiva n.º 504549022.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203413

ALTA IMPRESSÃO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 547;
identificação de pessoa colectiva n.º P974472417.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203411

CONGEC � CONSTRUÇÃO E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9959;
identificação de pessoa colectiva n.º 502282320.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203410

CRIAÇÕES DIGITAIS � PRODUTOS E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 008;
identificação de pessoa colectiva n.º 972271724.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203409

RIMOCONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 182;
identificação de pessoa colectiva n.º 505358743.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

18 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203408

CARIDENTE � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 931;
identificação de pessoa colectiva n.º 503153605; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 4/20021016.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 2410$ realizado por incorporação de re-

servas legais, subscrito pelos sócios na proporção das respectivas
quotas.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Alberto Tavares de Sousa, 1250 euros;
2) Maria Matilde Machado Madruga, 1250 euros;
3) José Luís Costa Vieira, 1250 euros; e
4) Jorge Manuel Pereira Cordeiro, 1250 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003214534

BAPTISTA & LEITE � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 298;
identificação de pessoa colectiva n.º 506443701; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 7/20030116.

Certifico que entre José Arsénio Campos Baptista, divorciado, Fir-
mino António Leite da Silva, casado com Isabel Maria de Carvalho
Mendes da Silva na comunhão de adquiridos, e Luís Filipe Ramos
Afonso, casado com Ana Paula Amorim de Sousa Vidal Afonso na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
Baptista & Leite � Construção Civil e Obras Públicas, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de Ferreira Borges, lote 18, Casal da
Perdigueira, freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas;
preparação de empreitadas, desenvolvimento de projectos e fiscali-
zação de obras em Portugal e no estrangeiro; compra e venda de
imóveis, quer para construção ou reconstrução, quer para revenda
dos adquiridos para esse fim e consultadoria imobiliária.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de três quotas: duas dos valores
nominais de 2250 euros, uma de cada um dos sócios José Arsénio
Campos Baptista e Firmino António Leite da Silva, e uma do valor
nominal de 500 euros, do sócio Luís Filipe Ramos Afonso.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois geren-
tes.

2 � Ficam designados gerentes os sócios José Arsénio Campos
Baptista e Firmino António Leite da Silva.

3 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, podendo a remuneração consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 6.º

1 � Apenas as cessões de quotas entre sócios não carecem do
consentimento da sociedade ficando também dispensada de tal con-
sentimento a sua divisão, parcelada ou parcial, para o efeito.

2 � Na cessão onerosa de quotas a estranhos os sócios não ce-
dentes gozam do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Aos lucros distribuíveis nos termos da lei será dado o destino que
a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 8.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações que ad-
mitam tal representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 9.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibe-
ração dos sócios.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2003214674

A. F. C. C. � ARMAÇÃO DE FERRO
DA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 798;
identificação de pessoa colectiva n.º 505045427; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 16/20021017.

Certifico que, por escritura de 11 de Julho de 2002, exarada a
fl. 128 do livro n.º 80 do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas Lisboa II, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Aumentado o capital de 5001 euros para 25 005 euros, tendo sido
alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 25 005 euros e cor-
responde à soma de três quotas iguais do valor nominal de 8335 eu-
ros cada uma, e uma de cada sócio.

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

Esta certidão está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001254415

AGROSEBER, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 906;
identificação de pessoa colectiva n.º 503440124; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 7/20020822.

Certifico que, por escritura de 27 de Setembro de 2002, exarada a
fl. 53 do livro n.º 303-M do 23.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Aumentado o capital de 15 000 000 euros para 20 000 000 eu-
ros, tendo sido alterado o artigo 5.º do contrato social, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 20 000 000 de euros, representado por
4 000 000 de acções do valor nominal de 5 euros cada uma, inte-
gralmente subscrito e realizado.

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

Esta certidão está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001258372

ESCRITOMÁTICA � RACIONALIZAÇÃO
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3932;
identificação de pessoa colectiva n.º 501136886; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 5/20020506.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Cessação de funções de gerente de Pedro Valentim Nunes

Ferreira, por renúncia, em 8 de Março de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2003252495

COPIDATA � FORMULÁRIOS E SISTEMAS
PARA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3681;
identificação de pessoa colectiva n.º 501136878; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 4/20020506.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Cessação de funções de gerente de Pedro Valentim Nunes

Ferreira, por renúncia, em 8 de Março de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2003252487

TÁXIS NATALMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 625;
identificação de pessoa colectiva n.º 500454051; inscrição n.º 15; nú-
mero e data da apresentação: 8/20011024.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-

trato em que aumentam de 400 000$ para 5000 euros, mediante
reforço de 602 410$, realizado em dinheiro, pelo que se altera o
artigo 4.º, 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 quatro quotas iguais de 1250 euros
cada, pertencentes a cada um dos sócios, Joaquim Francisco Fari-
nha, Maria Adila Ribeiro Loureço Farinha, Fernando Barata Lopes
e Irene Ribeiro Loureço Barata Lopes.

O texto completo e actualizado está depositado na pasta respec-
tiva.

Esta certidão está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2003253750

REISEQUIPA � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 062;
identificação de pessoa colectiva n.º 503877883; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 6/20010524.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Alteração parcial do contrato com aumento de capital de

1 000 000$ para 5000 euros, mediante aumento de 2410$.
Alteração ao contrato quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a

seguinte redacção:
3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma de 4500 euros, pertencente ao sócio João Ricardo Ri-
beiro Mendes Reis, e uma de 500 euros, pertencente ao sócio André
Filipe Ribeiro Mendes Reis.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2003253769

URBIRAMADA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 856;
identificação de pessoa colectiva n.º 505024713; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 4/20021122.

Certifico que, por escritura de 17 de Outubro de 2002, exarada a
fl. 74 do livro n.º 1202-P do 14.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Alterado o contrato social quanto aos artigos 6.º, n.º 3, 7.º, n.º 2,
9.º, 10.º, corpo e alínea a), 11.º, 12.º, 15.º, n.º 2, e 19.º, n.º 1, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

3 � Os títulos são assinados pelo presidente do conselho de ad-
ministração, podendo a assinatura ser aposta por chancela ou
reproduzida por meios mecânicos.

ARTIGO 7.º

2 � A assembleia geral que deliberar o aumento fixará as condi-
ções de subscrição, devendo, designadamente, especificar o número
de acções a subscrever, o prazo, não inferior a 20 dias, de que cada
accionista dispõe para comunicar ao conselho de administração a
sua pretensão quanto ao número de acções a subscrever e a forma e
prazo de realização das entradas.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade é administrada por um conselho de administra-
ção composto por três membros eleitos pela assembleia geral.

2 � Os membros do conselho de administração são dispensados
de prestar caução e terão ou não remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

3 � A assembleia geral poderá designar um administrador-delega-
do, definindo os limites da delegação e sem prejuízo de igual facul-
dade caber ao próprio conselho de administração nos termos da lei.

ARTIGO 10.º

Sem prejuízo das demais atribuições que lhe conferem a lei ou estes
estatutos, ao conselho de administração compete assegurar a gestão
de todos os negócios sociais e efectuar todas as operações relativas
ao objecto social, para o que lhe são conferidos os mais amplos
poderes, nomeadamente:

a) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, propor ou con-
testar quaisquer acções, transigir ou desistir das mesmas e compro-
meter-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de administração
poderá delegar os seu poderes num só mandatário.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de dois administradores;
b) Com a assinatura do administrador-delegado;
c) Com a assinatura de um administrador ou procurador com po-

deres especiais delegados para o acto.
2 � Em actos de mero expediente basta a assinatura de qualquer

administrador ou procurador e, quanto a este, nos limites da procu-
ração.

ARTIGO 12.º

Fica expressamente proibido ao conselho de administração obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 15.º

2 � As assembleias gerais dos accionistas são convocadas sempre
que a lei o determine ou o conselho de administração e o fiscal único
entendam conveniente.

ARTIGO 19.º

1 � Das deliberações do conselho de administração serão sempre
lavradas actas, devidamente assinadas pelos seus membros.

Pelo outorgante foi ainda dito que, pela presente escritura, e ain-
da em execução da deliberação tomada na assembleia geral de 15 de
Outubro corrente, acima mencionada, indica, com dispensa de cau-
ção, os seguintes membros eleitos dos órgãos sociais, para o quadrié-
nio de 2002-2005.

Mesa da assembleia geral: presidente, José Geraldo Serrano Carmelo,
casado, residente na Rua do Parque, lote 117, Bairro da Milharada,
Sete Casas, Loures; secretário, Jorge Manuel Barata Martins, soltei-
ro, maior, residente na Avenida de Barbosa du Bocage, 34, rés-do-
-chão, esquerdo, em Lisboa.

Conselho de administração: presidente, José Manuel Martins Pin-
to, casado, residente na Rua das Granjas, lote 11, Granjas Novas,
Ramada, Odivelas; vogais: Maria José Afonso Martins, casada, resi-
dente na Rua das Granjas, lote 11, Granjas Novas, Ramada, Odive-
las; Jorge Manuel Barata Marfins, solteiro, maior, residente na Ave-
nida de Barbosa du Bocage, 34, rés-do-chão, esquerdo, em Lisboa.

Fiscal único: Dr. Joaquim Oliveira de Jesus, casado, residente na
Estrada da Torre, 75-A, bloco A, 1.º, esquerdo, em Lisboa, revisor
oficial de contas n.º 1056; suplente: Dr. José Vieira dos Reis, casa-
do, residente na Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º,
em Lisboa, revisor oficial de contas n.º 359.

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

Esta certidão está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000270450

NETSYSTEMS � SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 289;
identificação de pessoa colectiva n.º 505594021; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 3/20020923.

Certifico que, por escritura de 7 de Março de 2002, exarada a
fl. 35 do livro n.º 427-H do 6.º Cartório Notarial de Lisboa, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Aumentado o capital de 5000 euros para 25 000 euros, tendo tam-
bém sido alterados os artigos 1.º, n.º 1, 3.º, 5.º, n.os 1 e 3, do contra-
to social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A firma da sociedade é constituída pela denominação
NETSYSTEMS � Soluções e Equipamentos Informáticos, L.da, e a
sua sede fica instalada na Rua do Major Caldas Xavier, 37, rés-do-
-chão, esquerdo, freguesia e concelho de Odivelas.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
12 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Sérgio
Manuel Lourenço dos Santos e Sandra Teixeira Agostinho dos San-
tos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, que serão designados em assembleia geral, ficando desde já
designados gerentes os sócios, Sérgio Manuel Lourenço dos Santos e
Sandra Teixeira Agostinho dos Santos, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assinatu-
ra de um gerente.

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

Esta certidão está conforme o original.

13 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001733445

AMÉRICO & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6573;
identificação de pessoa colectiva n.º 501965203; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 2/20020813.
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Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Alteração parcial do contrato com aumento de capital de 400 000$

para 5000 euros, mediante aumento de 602 410$.
Alteração ao contrato quanto ao artigo 3.º o qual passa a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas de 2500 euros cada, dos sócios,
Américo Luís Gomes Marques e Carlos Simões Mendes.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria de Oliveira Rosa Varela. 2003252142

GERMANO & GERMANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5300;
identificação de pessoa colectiva n.º 501553029; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 2/20020813.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Alteração parcial do contrato com aumento de capital de 400 000$

para 5000 euros, mediante aumento de 602 410$.
Alteração ao contrato quanto ao artigo 4.º, o qual passa a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas de 2500 euros cada, das sócias, Maria
da Piedade Loureiro Rodrigues e Maria Edite Loureiro Rodrigues.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria de Oliveira Rosa Varela. 2003252150

A PADARIA NOVA DA PONTINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 214;
identificação de pessoa colectiva n.º 500503494; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 7/20011025.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato em que se aumenta o capital de 500 000$ para
5000 de euros, mediante reforço de 502 410$ em reservas livres,
pelo que se altera o artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros. Cor-
responde à soma das seguintes quotas e sócios: uma quota no valor
nominal de 4800 euros, pertencente à sócia SOFAPA, Sociedade
Fabril de Panificação, L.da, e uma quota no valor nominal de 200 eu-
ros, pertencente ao sócio António Ferreira dos Santos.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2003214380

TÁXI SERRA BRANCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 253;
identificação de pessoa colectiva n.º 504723634; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
5 e 6/20021014.

Certifico que, por escritura de 6 de Setembro de 2002, exarada a
fl. 117 do livro n.º 343-H do 18.º Cartório Notarial de Lisboa, fo-
ram efectuados os seguintes actos de registo:

1) Facto: Cessação de funções de gerente de Manuel Inácio Perei-
ra Veríssimo, por renúncia de 6 de Setembro de 2002.

2) Alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato social, que passam a
ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxi Serra Branca, L.da, e tem a sua
sede na Rua de João das Regras, 11, 3.º, esquerdo, no lugar de Pom-
bais, na freguesia e concelho de Odivelas.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
2500 euros cada, pertencentes a cada um dos sócios.

Mais certifico que foi nomeado gerente o sócio Joaquim Augusto
Barradas Baião.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001254903

EURODESINFEST � DESINFECÇÕES
E DESINFESTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 427;
identificação de pessoa colectiva n.º 504549162; inscrição n.º 3 e
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 3 e 4/20021009.

Certifico que, por escritura de 31 de Janeiro de 2002, exarada a
fl. 66 do livro n.º 421-H do 6.º Cartório Notarial de Lisboa, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Alterado o artigo 5.º, n.os 3 e 4, do contrato social, que passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

3 � A gerência pertence, em exclusivo, ao sócio Horácio dos
Santos Rodrigues.

4 � A sociedade obriga-se com a assinatura do sócio gerente.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: deslocação de sede.
Sede: Rua da Escola, Vivenda Teixeira, rés-do-chão, Vale do For-

no, freguesia de Odivelas.

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

Esta certidão está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001254636

CARLOS & CARLOS TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 153;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/20021015.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de gerente de Carlos Teixeira Lopes

Gonçalves, por renúncia de 26 de Março de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001254148

PAULO COSTA PEREIRA & FILHOS, CONSTRUÇÃO
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 890;
identificação de pessoa colectiva n.º 505042541.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

12 de Setembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2001286708
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J. FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 019;
identificação de pessoa colectiva n.º 503685623.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2001733062

MANUEL PEREIRA & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 625;
identificação de pessoa colectiva n.º 503054143.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos anos de 1999 e 2000 da sociedade em epígrafe.

1 de Outubro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2001258984

LOURENÇO & BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 706;
identificação de pessoa colectiva n.º 503876623.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos anos de 1999 e 2000 da sociedade em epígrafe.

1 de Outubro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2001733690

CONTICEX � MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO
E SISTEMAS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4545;
identificação de pessoa colectiva n.º 501370501.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos anos de 1999 e 2000 da sociedade em epígrafe.

1 de Outubro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2001733615

GEODRENO � FÁBRICA DE DRENOS
E GEOTÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5499;
identificação de pessoa colectiva n.º 501603816.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

10 de Outubro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2001254822

AUDIO T � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE IMAGEM E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 157;
identificação de pessoa colectiva n.º 504214705.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

11 de Outubro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2001254873

ANTÓNIO JOAQUIM RIBEIRO TOSCANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2501;
identificação de pessoa colectiva n.º 500588171.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2001254040

DIREQ � DIAGNÓSTICO, REPARAÇÃO E CONTROLO
DE QUALIDADE EM ESTRUTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 607;
identificação de pessoa colectiva n.º 503323063.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2001234716

ELECTRO-LUSO ALEGRIA � ACESSÓRIOS
DE AUTOMÓVEIS (PÓVOA), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 712;
identificação de pessoa colectiva n.º 504147943.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2001100701

JOSÉ MANUEL & JUSTINO � EMPREITEIROS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8289;
identificação de pessoa colectiva n.º 502502096.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2001147740

J. C. FARINHA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 610;
identificação de pessoa colectiva n.º 505639300.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2000699502

CLÍNICA DENTÁRIA DE ODIVELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7199;
identificação de pessoa colectiva n.º 502161108.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2000699456
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CORDEIRO & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5639;
identificação de pessoa colectiva n.º 501668136.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2000699464

KAUÉ � CENTRO COMERCIAL DE ODIVELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3128;
identificação de pessoa colectiva n.º 500831793.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2000835988

FERNANDO JORGE & JOAQUINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 660;
identificação de pessoa colectiva n.º 505680203.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2000327230

AUTO REPARADORA DA ARROJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 667;
identificação de pessoa colectiva n.º 503868647.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2001254431

PEREIRA & CLÉRIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 724;
identificação de pessoa colectiva n.º 503339709.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2001254458

C. A. T. I. � CONTABILIDADE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 704;
identificação de pessoa colectiva n.º 500758352.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2000327257

AUISGRÁFICA � ARTES GRÁFICAS E PUBLICIDADE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 904;
identificação de pessoa colectiva n.º 505130343.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2000327192

PISSARRO & CLEMENTE � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 391;
identificação de pessoa colectiva n.º 504063553.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2000327206

CAFÉ CASAL � HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 683;
identificação de pessoa colectiva n.º 503335525.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2000327133

RAMOS DA SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 407;
identificação de pessoa colectiva n.º 504063774.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2001255675

HILÁRIO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 782;
identificação de pessoa colectiva n.º 503346152.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2001254466

CÂMARA E SILVESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 636;
identificação de pessoa colectiva n.º 503054259.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

13 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2000739768

LUÍS MIGUEL BANDEIRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 675;
identificação de pessoa colectiva n.º 505770407.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

12 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2000272320
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JOSÉ LUÍS DECORAÇÃO PUBLICITÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 948;
identificação de pessoa colectiva n.º 504618202.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2000271987

CONGEX � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE CEREAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9677;
identificação de pessoa colectiva n.º 502831782.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

18 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2000327869

CONTAFORTE � CONTABILIDADE E CONSULTORIA
FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 341;
identificação de pessoa colectiva n.º 504804383.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

18 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203407

LEITE & BRÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 179;
identificação de pessoa colectiva n.º 504637690.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

18 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203406

TALHO � VIBASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 502;
identificação de pessoa colectiva n.º P-973431113.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203405

LPI � LOJA DE PRODUTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9372;
identificação de pessoa colectiva n.º P-971901161.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203404

CONTIMPRESSO � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 357;
identificação de pessoa colectiva n.º 502327472.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203403

IMOCANEÇAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 760;
identificação de pessoa colectiva n.º P-971989834.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203402

J. S. COMPRAS � FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 342;
identificação de pessoa colectiva n.º 503489255.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203401

GRAÇA & FREITAS � FOTOGRAFIA,
CINEMA E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 793;
identificação de pessoa colectiva n.º P-974126640.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203400

FOTÓGRAFO JORGE SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5083;
identificação de pessoa colectiva n.º 501499326.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203399

LUÍSA & CELESTE � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 257;
identificação de pessoa colectiva n.º P-973843357.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203398

LUÍS & LOURENÇO � FOTOGRAFIA E CINEMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 004;
identificação de pessoa colectiva n.º P-504694286.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203397
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SUPERMERCADOS O FORNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5838;
identificação de pessoa colectiva n.º 500549877.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203396

MARIA LUÍSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3443;
identificação de pessoa colectiva n.º 501050760.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203395

SANDIAUTO � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8548;
identificação de pessoa colectiva n.º 502552450; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 110/20011219.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado em dinheiro, subscri-

to pelos sócios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Aniceto Rodrigues da Silva � 2500 euros;
2) Ernesto Rodrigues Marques Rosa � 2500 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 1000203394

CASTRO & DÁLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1265;
identificação de pessoa colectiva n.º 500922748; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 36/20011226.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 602 410$, por incorporação de reservas

livres, subscrito pelos sócios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel António Costa Antunes � 2500 euros;
2) Maria Alice dos Prazeres Runa Antunes � 2500 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 1000203393

SANDIAUTO � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8548;
identificação de pessoa colectiva n.º 502464707; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e data das apresentações:
13 e 21/20021022.

Certifico que, por escritura de 13 de Maio de 1999, exarada a
fl. 33 do livro n.º 430-D do 11.º Cartório Notarial de Lisboa, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1) Facto: cessação de funções de gerente de Manuel Simões da
Costa Ferreira, por renúncia de 13 de Maio de 1999.

2) Alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato social, que passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas de 200 000$, uma
de cada sócio, Aniceto Rodrigues da Silva e Ernesto Rodrigues Mar-
ques Rosa.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a
cargo de ambos os sócios, desde já designados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de dois geren-
tes.

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

Esta certidão está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 1000203392

ALEXANDRE E MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3286;
identificação de pessoa colectiva n.º 500893705.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 1000217151

SOCREMOL � SOCIEDADE CONSTRUTORA
E REPARADORA DE MOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1184;
identificação de pessoa colectiva n.º 500270511; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 12/20021023.

Certifico que, por escritura de 4 de Outubro de 2002, exarada a
fl. 95 do livro n.º 308-M do 18.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Alterado o artigo 6.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:

6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme foi deliberado em assembleia geral compete
aos sócios, Madalena do Rosário Ribeiro, Maria Helena Eleutério
Ribeiro Nunes Gomes, Luís Sérgio Eleutério Ribeiro e Jorge Manuel
Eleutério Ribeiro, desde já nomeados gerentes, sendo necessária a
intervenção de dois gerentes para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

§ 1.º A sociedade poderá constituir mandatários.
§ 2.º A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,

letras de favor e outros actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

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

Esta certidão está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 1000203391

MOTA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 890;
identificação de pessoa colectiva n.º 502423862; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/20021017.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de gerente de Malvina Pinto Morga-

do, por renúncia de 2 de Dezembro de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 1000203390

DIVERTIFORNO � DIVERTIMENTOS E JOGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 822;
identificação de pessoa colectiva n.º P-973278919.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203389

CORREIA & ROCHA � ARTIGOS PESSOAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8077;
identificação de pessoa colectiva n.º 502448008.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203693

DOMINGOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2044;
identificação de pessoa colectiva n.º 500194319.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 1000203377

MIRANDA SANTOS & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1659;
identificação de pessoa colectiva n.º 500194319.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 1000203376

FRANCISCO MARQUES GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 622;
identificação de pessoa colectiva n.º 500354561.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 1000203374

IMEDISOL SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 771;
identificação de pessoa colectiva n.º 503957909.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 1000203373

SCAPL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
ABREU E PAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3625;
identificação de pessoa colectiva n.º 501126813.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 1000203371

FABISGAZ � INSTALAÇÕES DE REDES
E EQUIPAMENTOS DE GAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 305;
identificação de pessoa colectiva n.º 505467003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

1 de Julho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203367

AUTO SERTANENSE REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 346;
identificação de pessoa colectiva n.º 505478501.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 1000203365

SÍLVIO MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8043;
identificação de pessoa colectiva n.º 502441429.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 1000203363

UNLIMITED EVENTS � GESTÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 923;
identificação de pessoa colectiva n.º 504579657.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 1000203362

AVENTURA CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 368;
identificação de pessoa colectiva n.º 504533258.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 1000203355

BATALHA & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 263;
identificação de pessoa colectiva n.º 501301780.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 1000203353

PERTO DO CÉU � CENTRO DE APOIO
E RECUPERAÇÃO PARA A 3.A IDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 407;
identificação de pessoa colectiva n.º 503002577.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 1000203350

A. VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5622;
identificação de pessoa colectiva n.º 501648445.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 1000203348

CEMACI � CENTRO DE MASSAGENS
E CINESIOTERAPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 082;
identificação de pessoa colectiva n.º 503979600.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 1000203344

LUCRIS � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 309;
identificação de pessoa colectiva n.º 500893705.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 1000203339

SÓTÃO BRANCO � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 530;
identificação de pessoa colectiva n.º P-972484159.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

25 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203335

AUTO CASAL DO BISPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 383;
identificação de pessoa colectiva n.º 504533070.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203331

AUTOMOSCOVO DE DANTAS
& ALMEIDA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 853;
identificação de pessoa colectiva n.º 504353730.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203323

ANADICONTA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 167;
identificação de pessoa colectiva n.º 503444669.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203320

J. J. S. C. � SERVIÇOS DE ESTAFETAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 534.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203319

FRUTAS TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 789;
identificação de pessoa colectiva n.º 505063883.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203317

CONSTRUÇÃO BOTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 783;
identificação de pessoa colectiva n.º 505018209.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203315

JOCRIFER � SOCIEDADE COMERCIAL
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8180;
identificação de pessoa colectiva n.º 502469579.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

1 de Julho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203314

ANA & LUÍSA � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 471.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203692
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DURPOL � OBRAS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 683;
identificação de pessoa colectiva n.º 500089299.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203691

CONFORTFLOOR � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 786;
identificação de pessoa colectiva n.º 504127934.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203690

TUBOMATE � MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 560;
identificação de pessoa colectiva n.º 502224746.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203689

PRODUÇÕES D�ARRASAR � GESTÃO ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 523;
identificação de pessoa colectiva n.º 504571540.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203688

RIBEIRO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2255.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203687

USSUMANECONFRAGEM � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 236.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203686

ARIFASE, ELECTRICIDADE TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7754;
identificação de pessoa colectiva n.º 502352574.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203685

SOCOPONTI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DA PONTINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 307;
identificação de pessoa colectiva n.º 503768219.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203684

SOUSATEXTIL � EMPRESA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3701;
identificação de pessoa colectiva n.º 501140247.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203682

GASPAR, ALVES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5375;
identificação de pessoa colectiva n.º 501635017.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203681

UNIFRIO � MATERIAL DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1934;
identificação de pessoa colectiva n.º 500292949.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203680

LABORATÓRIOS EXPANSCIENCE � PRODUTOS
DE HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9657;
identificação de pessoa colectiva n.º 500686904.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203679

J. MOITA TÁXIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 078;
identificação de pessoa colectiva n.º 504727761.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203678

TRANSPORTADORA JOÃO DIAS � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 056;
identificação de pessoa colectiva n.º 504611259.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203677

ARQUIPOC � SERVIÇOS CONTABILIDADE
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 722;
identificação de pessoa colectiva n.º P-972835407.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203676

CONCEIÇÃO MONTEIRO, MATOS PEREIRA & ASSOCIADOS
ACTIVIDADES MÉDICO CIRÚRGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 563;
identificação de pessoa colectiva n.º P-972485392.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203675

CENTRO MÉDICO DR.A FILOMENA NEVES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 316;
identificação de pessoa colectiva n.º P-974215295.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203674

HELENA & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 711;
identificação de pessoa colectiva n.º P-973533064.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203673

REBOCANTE � EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 611;
identificação de pessoa colectiva n.º 504311794.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203672

VÍTOR MANUEL SILVA � CONTABILIDADES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 607;
identificação de pessoa colectiva n.º 504114344; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 28/20011025.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Alteração parcial do contrato com aumento de capital, de

400 000$ para 5000 euros, mediante aumento de 602 410$.

Alteração ao contrato quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota pertencente ao sócio único,
Vítor Manuel da Silva.

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

Esta certidão está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 1000203671

JOÃO VICENTE & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6510;
identificação de pessoa colectiva n.º 501941517.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

12 de Setembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000203670

CANADENSE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9554;
identificação de pessoa colectiva n.º 502797819.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

12 de Setembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000203669

REPTULHOS � REMOÇÃO DE ENTULHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 246;
identificação de pessoa colectiva n.º 505418827.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

14 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000189304

PRINTINGART� ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 080;
identificação de pessoa colectiva n.º 505204304; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20021016.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: deslocação de sede.
Sede: Rua de José Vitorino Damásio, lote 3, subcave direita, Ur-

banização Serra da Amoreira, freguesia da Ramada.

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

Esta certidão está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001254164

JOÃO ABADE � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 303;
identificação de pessoa colectiva n.º 505612470; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 14/20021022.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: alteração parcial do contrato.
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Artigo alterado: 1.º
Sede: Rua da Liberdade, lote 23, Vale Pequeno, freguesia da Pon-

tinha.

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

Esta certidão está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001258216

CREINROL � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5835;
identificação de pessoa colectiva n.º 501716114; inscrição n.º 13; nú-
mero e data da apresentação: 18/20021022.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: redenominação, renominalização e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 4.º
Montante do aumento: 48$ realizado em dinheiro, subscrito pelo

sócio José António Gil Gonçalves Manies.
Capital: 14 964,18 euros.
Sócios e quotas:
1) Horácio Guerreiro Viegas � 14 864 euros;
2) José António Gil Gonçalves Manies � 100 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001255632

J. J. OLIVEIRA & MAURÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 093;
identificação de pessoa colectiva n.º 502928530; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 2/20021024.

Certifico que, por escritura de 16 de Outubro de 2002, exarada a
fl. 3 do livro n.º 420-B do 1.º Cartório Notarial de Vila Franca de
Xira, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 16 de Outubro de 2002.

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

Esta certidão está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001256000

PAULO DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7503;
identificação de pessoa colectiva n.º 502254858; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 1/20021028.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: deslocação de sede.
Sede: Rua dos Bombeiros Voluntários, 21, subcave direita, fregue-

sia de Odivelas.

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

Esta certidão está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001255721

OPTI-LON � FECHOS DE CORRER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 586;
identificação de pessoa colectiva n.º 500207631; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 11 e inscrição n.º 14; números e data das apresentações:
1-2/20021031.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Facto: cessação de funções de gerente de Francisco Maria Belo

de Moraes de Calheiros e Menezes, por renúncia de 26 de Julho
de 2002.

2) Facto: nomeação de gerente de Adrian John Elliott, casado,
Rua do Marechal Saldanha, 29, 3.º, direito, Porto;

Data da deliberação: 26 de Agosto de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001255128

COPADE � SOCIEDADE COMERCIAL
DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 011;
identificação de pessoa colectiva n.º 502252669; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 3/20021031.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: deslocação de sede.
Sede: Rua de Afonso Costa, lote 77, 1.º, esquerdo, Jardim da Ra-

dial, freguesia da Ramada.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001255888

LEPONTI � GESTÃO E EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 213;
identificação de pessoa colectiva n.º 504339036; averbamentos n.os

1, 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apre-
sentações: 11, 12, 14 e 15/20021031.

Certifico que, por escritura de 11 de Setembro de 2002, exarada a
fl. 89 do livro n.º 418-L do 20.º Cartório Notarial de Lisboa, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1) Facto: cessação de funções de gerente de Eduardo Rodrigues
Pinto, por renúncia de 11 de Setembro de 2002.

2) Facto: cessação de funções de gerente de Alcindo dos Anjos
Custódio, por renúncia de 11 de Setembro de 2002.

3) Facto: cessação de funções de gerente de Adérito Henriques
Custódio, por renúncia de 11 de Setembro de 2002.

4) Aumentado o capital de 9975,96 euros para 25 000 euros, tendo
sido alterados os artigos 3.º e 5.º, n.os 1 e 2, do contrato social, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 10 000 euros, pertencente ao sócio Adérito Henriques
Custódio, e duas do valor nominal de 7500 euros, pertencentes cada
uma delas a cada um dos sócios José Tomás Menezes de Gouveia e
Maria do Carmo de Araújo Rolo Ferreira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio José Tomás
Menezes de Gouveia.

2 � Para vincular validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

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

Esta certidão está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000982700

RENTABILIZA � CONTABILIDADE, INFORMÁTICA
E TRADUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 205;
identificação de pessoa colectiva n.º 503222534; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/20021021.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: deslocação de sede.
Sede: Rua de Laura Aires, 8, 2.º, B, Arroja, freguesia de Odivelas.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001258437

TELHEIRASGEL � COMÉRCIO DE GELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 771;
identificação de pessoa colectiva n.º 504165488; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 6/20021021.

Certifico que, por escritura de 23 de Julho de 2002, exarada a
fl. 7 do livro n.º 1197-C do 14.º Cartório Notarial de Lisboa, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Julho de 2002.

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

Esta certidão está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001258453

VILA FRANCA DE XIRA

DOMINGOS SARAGOÇA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5341/010716.

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 João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000203593

PINHEIRO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1063/810727.

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

10 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 1000203592

OGMA � INDÚSTRIA AERONÁUTICA
DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3050/940411; identificação de pessoa colectiva n.º 500792828;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11, inscrição n.º 13, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 13, inscrição n.º 14, averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 11, inscrição n.º 15 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14;
números e datas das apresentações: 8 a 13/020709 e 17/020718.

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

11 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 8/020709.
Cessação de funções de administrador de Carlos Manuel Dias de

Almeida, por renúncia, em 29 de Junho de 2001.

13 � Apresentação n.º 9/020709.
Designação de administrador, por cooptação, de Diogo Supico de

Faria e Silva, em 25 de Setembro de 2001.

13 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 10/020709.
Cessação de funções de administrador de Diogo Supico de Faria e

Silva, por renúncia, em 13 de Novembro de 2001.

14 � Apresentação n.º 11/020709.
Designação de administrador, por cooptação, de João de Carva-

lho Rasteiro, em 13 de Novembro de 2001.

11 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 12/020709.
Cessação de funções de administradores de Manuel dos Santos

Coelho, Jorge Manuel Mesquita Gaspar de Barros, José Paulo da Sil-
va Marques Pereira e EMPORDEF � Empresa Portuguesa de Defe-
sa, S. G. P. S., por renúncias, em 25 de Março de 2002.

15 � Apresentação n.º 13/020709.
Nomeação de administração: presidente, Aurélio Benito Aleixo

Corbal; vice-presidente, Jorge Manuel Mesquita Gaspar de Barros;
vogais: João de Carvalho Rasteiro, José Eduardo Ferreira Rodrigues
e Carlos Manuel Moreira Rego.

Data: 1 de Abril de 2002.
Prazo: até ao final do triénio de 2000-2002.

14 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 17/020718.
Cessação de funções de administrador de João de Carvalho Ras-

teiro, por renúncia, em 22 de Março de 2002.

Está conforme o original.

16 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 1000203594

MAIA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1622/870108; identificação de pessoa colectiva n.º 501770607.

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

5 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000203595

FRUTAS NOVO DIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5499/011108; identificação de pessoa colectiva n.º 505788250.

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 João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000203641

PORTO
GONDOMAR

JORGE DAVID, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 4708/
940708; identificação de pessoa colectiva n.º 503234427; número e
data da apresentação: PC 65/20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2001.

14 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000187163

MAIA

INURMAIA � INVESTIMENTOS URBANOS DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 44 531/
871230; identificação de pessoa colectiva n.º 501908480.

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

Pela apresentação n.º 12/20021204 � Inscrição n.º 9.
Reforço do capital e transformação.
Capital: 50 000 euros, após reforço de 35 036,07 euros, sendo

36,07 euros por incorporação de reservas legais e 35 000 euros por
entradas em dinheiro realizadas pelos novos sócios e assim subscri-
tas:

a) Guilherme José Medeiros e mulher, Ana Maria Alves Pereira
de Almeida Medeiros, casados na comunhão de adquiridos, com
15 000 euros cada um;
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b) Vítor Almeida Medeiros, casado na separação de bens com Maria
José Ribeiro da Silva Nogueira Rodrigues Medeiros, com 500 euros;

Ana Almeida Medeiros, solteira, com 500 euros; e
RITICON � Sociedade de Construções de Rio Tinto, L.da, com

4000 euros.
Termos da transformação deliberado, em 18 de Junho de 2002,

ficando a sociedade a reger-se pelas cláusulas do seguinte pacto:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A sociedade adopta a denominação de INURMAIA � Investi-
mentos Urbanos da Maia, S. A., e tem a sua sede na Rua dos Açores,
131, freguesia de Vermoim, concelho da Maia.

2 � O conselho de administração poderá deslocar a sede dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá
criar, transferir ou encerrar filiais, sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação local do País ou do estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil,
compra, venda, revenda e arrendamento de imóveis.

ARTIGO 3.º

Tipo de sociedades participadas

Por deliberação do conselho de administração, a sociedade poderá
adquirir e alienar participações em sociedades de responsabilidade
limitada ou ilimitada, qualquer que seja o seu objecto, em sociedades
reguladas por leis especiais, bem como associar-se a quaisquer pesso-
as singulares ou colectivas, a agrupamentos complementares de
empresas e agrupamentos europeus de interesse económico.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros e encontra-se representado por 50 000 acções ordiná-
rias, tituladas, nominativas, com o valor de 1 euro cada uma.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � Poderá haver títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e 5000 ac-
ções.

2 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores, podendo a sua assinatura ser aposta por meio de
chancela, por eles autorizada.

3 � A conversão de acções tituladas nominativas em acções titu-
ladas ao portador fica sujeita a deliberação da assembleia geral que
autorize a conversão.

ARTIGO 6.º

Transmissão de acções � direito de preferência

1 � Na alienação, a qualquer título, de acções nominativas, os
accionistas não alienantes gozam de um direito de preferência, na
proporção das acções que detiveram.

2 � O exercício desse direito obedecerá às seguintes normas pro-
cessuais:

a) O accionista deverá comunicar o projecto da alienação ao
conselho de administração, mencionando todos os elementos neces-
sários ao perfeito conhecimento da projectada alienação, nomeada-
mente o nome e residência ou denominação e sede do pretenso ad-
quirente, o preço, com indicação do seu total e, ainda, do valor que
corresponde a cada acção, as suas condições de pagamento;

b) No prazo de cinco dias úteis a contar da recepção da comuni-
cação referida na anterior alínea a), o conselho de administração
comunicará a projectada operação aos restantes accionistas, indi-
cando qual a quota-parte das acções alienadas que cabe a cada um;

c) Dentro dos 10 dias úteis seguintes ao do recebimento da comu-
nicação referida na precedente alínea b), cada accionista comunica-
rá ao conselho de administração se pretende apenas preferir na quo-
ta que proporcionalmente lhe respeita nas acções alienadas ou sobre
número diverso;

d) No caso de as comunicações de preferência excederam o nú-
mero das acções alienadas, serão estas proporcionalmente rateadas,
mas só depois de atendidos os pedidos dos accionistas que tiveram
limitado a sua preferência ao número de acções que proporcional-
mente lhes caberia ou a um número inferior;

e) As operações de rateio serão levadas a cabo pelo conselho de
administração, que, dentro dos oito dias úteis seguintes ao final do
prazo estabelecido na anterior alínea c), comunicará o resultado da
preferência ao alienante e aos accionistas que tiverem exercido;

f) Fixado que seja o número das acções a atribuir a cada preferen-
te, deverá este pagar ao alienante o respectivo preço, no prazo de
oito dias úteis a contar do recebimento da comunicação prevista na
anterior alínea e) ou nas mesmas condições que constam da comuni-
cação referida na alínea a) deste n.º 2, caso tais condições prevejam
que o pagamento do preço é diferido no tempo;

g) Se a preferência, no seu conjunto, não abranger a totalidade
das acções alienadas, as acções não abrangidas pela preferência po-
derão ser livremente negociadas pelo seu titular.

3 � Nas transmissões a título gratuito observar-se-ão, com as
necessárias adaptações, as normas dos n.os 1 e 2 deste artigo, sendo
que o valor das acções é o resultado do balanço da sociedade, repor-
tado ao último exercício devidamente aprovado.

4 � Todas as comunicações referidas neste artigo serão feitas por
meio de carta registada com aviso de recepção.

ARTIGO 7.º

Constituição de usufruto e penhor sobre acções

1 � A constituição de penhor sobre as acções apenas é permitida
nos casos de o penhor se destinar a garantir:

a) Dívidas da sociedade;
b) Créditos de que a sociedade seja titular sobre accionistas;
c) Débitos do accionista a outro ou outros accionistas.
2 � A constituição de usufruto sobre as acções apenas é permiti-

da se estiver de acordo com o interesse da sociedade, sendo que cabe
à assembleia geral apreciar e deliberar sobre a existência ou não desse
mesmo interesse.

3 � Para efeitos do anterior n.º 2, o accionista interessado deve
comunicar ao presidente da mesa da assembleia geral a sua intenção
de constituição de usufruto, através de carta registada com aviso de
recepção, a qual deverá conter todos os elementos necessários para
a tomada da deliberação referida no mesmo n.º 2, entre eles a iden-
tificação completa da pessoa a favor de quem pretende que o usufru-
to seja constituído.

ARTIGO 8.º

Amortização de acções

1 � Sem o consentimento do respectivo accionista, a assembleia
geral poderá deliberar a amortização de acções sempre que entenda
que a manutenção da qualidade de accionista pode ser inconveniente
ou prejudicial para os interesses da sociedade, o que se verificará,
designadamente, nos seguintes casos:

a) Prática, pelo accionista, de actividades lesivas do seu bom nome
ou com o bom nome e dos interesses da sociedade;

b) Prática, pelo accionista, em nome ou em representação da
sociedade, de qualquer acto em desconformidade com as deliberações
dos órgãos sociais, com a lei, em geral, ou com normas destes esta-
tutos;

c) Cessação, por destituição, de funções nos órgãos sociais;
d) Instauração, por quem quer que seja, de processo de execução

contra o accionista;
e) Incumprimento, pelo accionista, do previsto no artigo 7.º des-

tes estatutos;
f) Constituição de penhor ou de usufruto sobre as acções com des-

respeito pelo disposto no artigo 7.º destes estatutos.
2 � Na sua deliberação, que deve ser tomada dentro do prazo de

um mês a contar da data em que seja conhecido o respectivo facto
determinante, a assembleia geral fixará as condições em que a amor-
tização de acções será efectuada, sendo que o respectivo preço cor-
responderá ao valor nominal das acções e será pago em 12 presta-
ções trimestrais, sem qualquer juro.
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ARTIGO 9.º

Obrigações

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos
termos da lei.

2 � Quando as obrigações não forem escriturais, os respectivos
títulos serão assinados por dois administradores, podendo as assina-
turas ser feitas por meio de chancela por eles autorizado.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Composição da assembleia geral

A assembleia geral é composta somente pelos accionistas que se-
jam titulares legítimos de acções, ou de cautelas que as substituam,
com direito a, pelo menos, um voto e que até oito dias antes da
realização da assembleia comprovem, junto da sociedade, a sua legi-
timidade. Comprovação que terá de ser através do certificado emi-
tido pelo depositário, do registo ou da posse dos títulos.

ARTIGO 11.º

Representação de accionistas

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares só poderão fa-
zer-se representar nas reuniões de assembleia geral por cônjuge, as-
cendente ou descendente, membro do conselho de administração ou
outro accionista, mediante carta dirigida ao presidente da mesa que
indique o nome, o domicílio do representante e a data da assem-
bleia.

2 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar pela pessoa que para o efeito designarem através de carta.

3 � A autenticidade das cartas referidas nos números anteriores
será apreciada pelo presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Convocações

1 � As assembleias gerais serão convocadas pelo presidente da
mesa.

2 � Quando todas as acções forem nominativas, as publicações
previstas na lei para aquele efeito poderão ser substituídas por cartas
registadas expedidas com uma antecedência superior a 21 dias em
relação à data da reunião.

ARTIGO 14.º

Funcionamento da assembleia geral

Para que a assembleia geral possa deliberar, em primeira convo-
cação, sobre a alteração do contrato da sociedade, fusão, cisão, trans-
formação, dissolução da sociedade ou outros assuntos para os quais a
lei exija maioria qualificada, sem a especificar, devem estar presen-
tes ou representados accionistas que detenham, pelo menos, acções
correspondentes a 75 % de capital social.

ARTIGO 15.º

Competência da assembleia geral

A competência da assembleia geral é a que lhe está atribuída na
lei e a consagrada nos estatutos.

ARTIGO 16.º

Deliberações dos accionistas

1 � Sejam quais forem os assuntos, as deliberações da assembleia
geral deverão ser aprovadas por votos correspondentes a, pelo me-
nos, 75 % do capital social.

2 � O disposto no número anterior não prejudica a observância
de maioria superior, nos casos em que a lei o exija.

ARTIGO 17.º

Relações entre votos e acções

A cada acção ordinária corresponde 1 voto.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 18.º

Modalidade da administração e fiscalização

A administração e a fiscalização da sociedade serão exercidas por
um conselho de administração e um fiscal único, respectivamente.

SECÇÃO I

Conselho de administração

ARTIGO 19.º

Composição e eleição

1 � O conselho de administração será composto por três admi-
nistradores, sendo um o presidente e dois os vogais, accionistas ou
não, eleitos pela assembleia geral, que também elegerá o presidente.

2 � Os administradores só podem ser eleitos ou destituídos por
uma maioria de votos que represente, pelo menos, 75 % do capital
social.

ARTIGO 20.º

Competência do conselho de administração

Compete, designadamente, ao conselho de administração, sem
prejuízo de outros, atribuições legais ou estatutárias:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens; para o efeito, o conselho de administração po-
derá delegar os seus poderes num só mandatário:

b) Aprovar o orçamento e o plano da sociedade;
c) Abrir e encerrar estabelecimentos;
d) Tomar de arrendamento, adquirir, alienar e onerar bens imó-

veis, bem como adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis e
valores mobiliários, nomeadamente acções e partes de capital em
quaisquer sociedades;

e) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
exercício de cargos sociais noutras empresas.

ARTIGO 21.º

Reuniões e deliberações do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
por mês e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois dos
seus membros o convoquem, devendo as deliberações que forem to-
madas constar das respectivas actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emiti-
dos.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuni-
ões do conselho por outro administrador mediante carta dirigida ao
respectivo presidente que indique o dia e a hora da reunião a que se
destina.

ARTIGO 22.º

Formas de obrigar a sociedade

1 � Todos os documentos que obriguem a sociedade, incluindo
cheques, letras, livranças, terão validade quando assinados por:

a) Dois administradores;
b) Um administrador e um mandatário da sociedade no exercício

do respectivo mandato;
c) Um administrador, se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração;
d) Dois mandatários, nos termos do respectivo mandato;
e) Um mandatário, se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado pelo conselho de administração ou por qualquer adminis-
trador com poderes para designar.

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados
por um só administrador ou por um dos mandatários.
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ARTIGO 23.º

Caução do exercício da administração

Por sua deliberação, a assembleia geral poderá dispensar os admi-
nistradores de prestarem caução para o exercício do seu cargo.

SECÇÃO II

Fiscal único

ARTIGO 24.º

Composição

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único, que
terá um suplente, sendo eleitos em assembleia geral um membro
efectivo e um suplente, os quais serão revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 25.º

Competência do fiscal único

A competência do fiscal único é a que lhe está atribuída na lei e
a consagrada nestes estatutos.

CAPÍTULO V

Exercício social, contas e lucros

ARTIGO 26.º

Duração do exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 27.º

Aplicação dos resultados líquidos

Os resultados líquidos, depois de deduzidas as parcelas que por lei
devam destinar-se à formação da reserva legal, terão a aplicação que
a assembleia geral destinar.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 28.º

Duração do mandato dos membros dos órgãos sociais

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro
anos, contando-se como completo o ano em a eleição tenha tido
lugar, sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

2 � Excepto nos casos de destituição ou renúncia, os titulares
dos órgãos sociais deverão manter-se em funções até à data da posse
dos substitutos, mesmo que este tenha lugar para além do período
para que hajam sido designados.

ARTIGO 29.º

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

Os membros dos órgãos sociais serão remunerados ou não, con-
soante o que for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 30.º

Distribuição das reservas e adiantamentos
sobre os lucros

Precedendo de autorização da assembleia geral e parecer favorá-
vel do fiscal único, poderá o conselho de administração, nos termos
da lei, proceder à distribuição de reservas aos accionistas ou fazer
adiantamentos sobre os lucros no decurso de um exercício.

ARTIGO 31.º

Anúncio para o exercício do direito de preferência
em aumento de capital por entradas em dinheiro

Caso todas as acções sejam nominativas, o anúncio para o exer-
cício do direito de preferência em aumento de capital por entradas
em dinheiro pode ser substituído por carta registada.

Conferida, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2000416322

PORTO � 1.A SECÇÃO

CONSTRUÇÕES CURITIBA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 745; identificação de pessoa colectiva n.º 502358181; número
e data da prestação de contas: 40/02072002; pasta n.º 4822.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

3 de Março de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000203612

FERNANDES MENDES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 790; identificação de pessoa colectiva n.º 500566275; número
e data da prestação de contas: 2434/01072002; pasta n.º 9250.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Fevereiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810314

FERNANDO MONTEIRO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4623; identificação de pessoa colectiva n.º 503720550; número
e data da prestação de contas: 2423/01072003; pasta n.º 4623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Fevereiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810306

CARLOS PAULO MACHADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9596; identificação de pessoa colectiva n.º 505105799; número
e data da prestação de contas: 23/02072002; pasta n.º 9596.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Fevereiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810551

E. G. E. � EMPRESA DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 108; identificação de pessoa colectiva n.º 501782745; número e
data da prestação de contas: 26/10072002; pasta n.º 15 941.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

8 de Março de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000817076
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EXPANDINDUSTRIA II � COMÉRCIO
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3877; identificação de pessoa colectiva n.º 503574635; número
e data da prestação de contas: 24/10072002; pasta n.º 3877.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

8 de Março de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000817068

DECSIS � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2277; identificação de pessoa colectiva n.º 503230731; número
e data da prestação de contas: 21/10072002; pasta n.º 2277.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

8 de Março de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000817050

DECSIS II � REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 076; identificação de pessoa colectiva n.º 504889893; número
e data da prestação de contas: 25/10072002; pasta n.º 10 076.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

8 de Março de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000817041

AMIALTINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4425; identificação de pessoa colectiva n.º 503680710; número
e data da prestação de contas: 7/02072002; pasta n.º 4425.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Fevereiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810527

AMORIM & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 052; identificação de pessoa colectiva n.º 500884641; número
e data da prestação de contas: 2412/01072002; pasta n.º 129.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Fevereiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810519

FERREIRA GOMES & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 376; identificação de pessoa colectiva n.º 501057196; número
e data da prestação de contas: 2413/01072002; pasta n.º 17 387.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Fevereiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810500

FUTURELOGIC � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9366; identificação de pessoa colectiva n.º 505133822; número
e data da prestação de contas: 25/02072002; pasta n.º 9366.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Fevereiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810578

ADISCOLOR � ADITIVOS QUÍMICOS E CORANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 160; identificação de pessoa colectiva n.º 501250387; número
e data da prestação de contas: 26/04072002; pasta n.º 4611.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

27 de Fevereiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000811159

FEIO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 393; identificação de pessoa colectiva n.º 500110409; número
e data da prestação de contas: 19/03072002; pasta n.º 19 061.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

27 de Fevereiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000811086

CENTRO DE IMAGIOLOGIA MÉDICA DR. HERNÂNI
MARTINS & DR.A ISABEL MOITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 270; identificação de pessoa colectiva n.º 502448881; número
e data da prestação de contas: 17/03072002; pasta n.º 12 270.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

27 de Fevereiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000811094

APOL � ACADEMIA DE ARTES DO PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 362; identificação de pessoa colectiva n.º 501772260; número
e data da prestação de contas: 16/03072002; pasta n.º 7061.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

27 de Fevereiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000811108

FILIFRIO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4096; identificação de pessoa colectiva n.º 503601691; número
e data da prestação de contas: 20/05072002; pasta n.º 4096.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

3 de Março de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000811213
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COMERCIAL LABARUM MATERIAL DE LABORATÓRIO
E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 798; identificação de pessoa colectiva n.º 500067210; número
e data da prestação de contas: 4/05072002; pasta n.º 7521.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

3 de Março de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000811221

FILIPE OLIVEIRA DIAS, ARQUITECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1393; identificação de pessoa colectiva n.º 503048526; número
e data da prestação de contas: 18/05072002; pasta n.º 1393.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

3 de Março de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000811230

ANTÓNIO PINTO SOARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9336; identificação de pessoa colectiva n.º 504933841; número
e data da prestação de contas: 24/04072002; pasta n.º 9336.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

27 de Fevereiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000811167

A + S � ACÇÕES ORGANIZADAS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2570; identificação de pessoa colectiva n.º 503292915; número
e data da prestação de contas: 9/04072002; pasta n.º 2570.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

27 de Fevereiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000811175

CUSTÓDIO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7667; identificação de pessoa colectiva n.º 504377884; número
e data da prestação de contas: 54/02072002; pasta n.º 7667.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Fevereiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810594

FRANCISCO M. PROVIDÊNCIA � DESIGNER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1475; identificação de pessoa colectiva n.º 503048470; número
e data da prestação de contas: 23/03072002; pasta n.º 1475.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

27 de Fevereiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000811051

AUTO SILVA, ACESSÓRIOS � SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4148-A; identificação de pessoa colectiva n.º 503565695; número
e data da prestação de contas: 22/03072002; pasta n.º 4148-A.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

27 de Fevereiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000811078

A PÉROLA DO BOLHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3135; identificação de pessoa colectiva n.º 500538670; pasta
n.º 19 327.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

3 de Março de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000811329

AURIMOVE � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2957/9502221; identificação de pessoa colectiva n.º 503113344;
inscrição n.º 24; números e data das apresentações: 15 e 16/
20030117; pasta n.º 2957.

Certifico que na sociedade em epígrafe, por escritura de 26 de
Dezembro de 2002, no 2.º Cartório Notarial de Santa Maria da Fei-
ra, foi aumentado o capital social com a importância de 1220,07 eu-
ros, em dinheiro, tendo a mesma sido transformada em sociedade
anónima, cujo contrato é do seguinte teor:

Contrato social

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AURIMOVE � Utilidades, Equi-
pamentos e Investimentos Imobiliários, S. A., e tem sede na Rua do
Rego Lameiro, 38, na freguesia de Campanhã, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a sede
social poderá ser deslocada para qualquer outro local dentro do mes-
mo concelho ou em concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá ainda, também por simples deliberação
do conselho de administração, criar e encerrar agências, filiais, dele-
gações, sucursais ou quaisquer outras formas de representação, tanto
no País como no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: indústria, comércio, importação,
exportação, representações e consignações de utilidades, decoração,
vestuário, móveis, máquinas, viaturas e equipamentos, urbanizações,
construção civil, empreitadas de obras públicas e particulares, con-
cepção, edificação e exploração de empreendimentos turísticos e
imobiliários, a compra e venda de prédios rústicos e urbanos e a
revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

A sociedade durará por prazo indeterminado.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades
de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou diferente do
referido no artigo 2.º, em sociedades reguladas por leis especiais e
em sociedades de responsabilidade ilimitada.
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ARTIGO 5.º

A sociedade pode ainda associar-se com outras pessoas jurídicas
para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos com-
plementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 300 000 eu-
ros, representado por 300 000 acções ordinárias com o valor nomi-
nal unitário de 1 euro.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, conforme as
exigências da lei, e reciprocamente convertíveis, nos termos legais.

3 � As acções podem ser tituladas ou escriturais e reciprocamen-
te convertíveis nos termos e dentro dos limites estabelecidos na lei.

4 � Quando tituladas, as acções são representadas por títulos de
1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 5000, 10 000 ou múltiplos de 10 000 ac-
ções.

5 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou provi-
sórios, serão autenticados com o selo branco da sociedade e assina-
dos por dois administradores, podendo as assinaturas ser de chancela.

6 � Serão suportados pelos accionistas os custos respeitantes ao
desdobramento e consolidação de títulos, à conversão de acções
nominativas em acções ao portador e vice-versa, ao registo e trans-
missão de acções e à conversão de acções tituladas em escriturais ou
destas naquelas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto ou
remíveis pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio,
devendo a assembleia geral, sendo esse o caso, definir o método de
cálculo do eventual prémio de remição.

2 � No caso de incumprimento da obrigação de remição, a socie-
dade fica constituída na obrigação de indemnizar os titulares em
montante a determinar na deliberação da emissão.

3 � A sociedade pode igualmente converter acções ordinárias em
acções preferenciais sem voto, e estas em acções ordinárias, com
observância das disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, in-
cluindo obrigações convertíveis em acções ou com direito de subs-
crição de acções, nos termos legais e nas condições que para o efei-
to forem estabelecidas por deliberação da assembleia geral ou, com
prévia autorização específica desta, pelo conselho de administração.

2 � Poderão ainda, com observância do disposto no número
anterior, ser emitidas obrigações convertíveis em acções de catego-
rias especiais e obrigações com direito de subscrição de acções de
categorias especiais.

3 � Na hipótese de, nos termos do n.º 1, vir a ser objecto de
deliberação do conselho de administração a emissão de um qualquer
dos tipos de obrigações referidas no n.º 2, deverão existir já as cate-
gorias especiais de acções aí mencionadas.

4 � Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, o disposto nos n.os 2, 3, 4 e 5 do artigo 6.º

CAPÍTULO III

Administração

ARTIGO 9.º

1 � O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, accionistas ou não, com o mínimo de três e o
máximo de sete.

2 � A assembleia fixará o número de administradores dentro dos
limites estabelecidos no número anterior e procederá à designação,
de entre os administradores eleitos, do presidente.

3 � Os membros do conselho de administração caucionarão o
exercício do seu cargo pelo montante que a assembleia geral estabe-
lecer, não inferior ao mínimo legalmente estabelecido e por qual-
quer das formas permitidas.

4 � A prestação de caução referida no artigo anterior poderá ser
dispensada, nos termos da lei, mediante deliberação da assembleia
geral.

5 � Quando não houver lugar a dispensa, os administradores
poderão substituir a caução, fixada nos termos do n.º 3 supra, por
contrato de seguro a favor da sociedade, suportando esta os encar-
gos respectivos relativamente à parte da indemnização que exceda a
caução mínima prevista na lei.

ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo presidente ou por dois outros administradores, devendo as
deliberações tomadas constar de acta assinada por todos os que te-
nham participado na reunião.

2 � O conselho de administração não pode deliberar sem que esteja
presente ou representada a maioria dos seus membros.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria de votos emiti-
dos, tendo, em caso de empate, o presidente, ou quem o substitua na
reunião, voto de qualidade.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente, indicando o dia e hora da reunião a que se destina, e que
deverá ser expressamente mencionada na respectiva acta e arquivada.

5 � Os administradores poderão votar por correspondência a
solicitação do presidente do conselho de administração.

ARTIGO 11.º

1 � Cabem ao conselho de administração os mais amplos pode-
res de gestão e representação da sociedade e, em geral, a realização
de todos os actos de administração necessários à execução do ob-
jecto social.

2 � Cabe especialmente ao conselho de administração, para além
de tudo o mais que se estabeleça noutras disposições do presente
contrato e na legislação aplicável, deliberar sobre:

a) A aprovação dos planos de actividade e orçamentos da empresa;
b) A aquisição, locação financeira, alienação e oneração de quais-

quer bens móveis;
c) A aquisição, locação financeira, alienação e oneração de bens

imóveis;
d) A locação de quaisquer bens, móveis e imóveis, pela sociedade,

quer como locadora quer como locatária;
e) A constituição ou aquisição de participações em quaisquer so-

ciedades e agrupamentos complementares de empresas ou outras
modalidades de associação, nos termos dos artigos 4.º e 5.º do con-
trato social;

f) A aquisição ou alienação de quaisquer estabelecimentos median-
te trespasse;

g) A contracção de empréstimos e a obtenção de garantias nos
mercados;

h) A aplicação dos fundos disponíveis da sociedade, conforme o
interesse e as conveniências desta;

i) A constituição de mandatários da sociedade para a prática de
determinados actos, com definição da extensão dos poderes ineren-
tes aos respectivos mandatos.

3 � Compete ainda ao conselho de administração representar a
sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente, propor e fa-
zer seguir acções judiciais, confessá-las e nelas transigir ou desistir
da instância ou do pedido, bem como comprometer-se em arbitra-
gens.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração poderá delegar em um ou mais
dos seus membros, ou numa comissão executiva constituída por um
número ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade ou
da parte dos negócios sociais que entenda dever atribuir-lhes, mas,
em qualquer caso, sem prejuízo da competência do conselho para
tomar resoluções sobre os assuntos que dessa delegação são objecto.

2 � Competirá ao conselho de administração fixar, com obser-
vância das disposições legais aplicáveis, os limites da delegação e,
no caso de criar uma comissão executiva, estabelecer, bem como,
sempre que o entenda conveniente, alterar a sua composição, a re-
partição de funções entre os respectivos membros e o seu modo de
funcionamento.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas de dois administradores;
b) Pelas assinaturas de um administrador e de um mandatário da

sociedade, no exercício do respectivo mandato;
c) Pela assinatura de um administrador, se, para intervir no acto

ou actos, lhe tiverem sido expressamente delegados os necessários
poderes pelo conselho de administração;
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d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do
respectivo mandato.

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados
por um só administrador ou por mandatário devidamente autorizado.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 14.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal úni-
co, com as funções que resultam da legislação aplicável e do presen-
te contrato social.

2 � Compete à assembleia geral eleger o fiscal único, bem como
o respectivo suplente, devendo ambos ser revisores oficiais de con-
tas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direi-
to de voto possuidores de acções que, pelo menos, 10 dias antes da
data da reunião da assembleia:

a) Tenham sido registadas em seu nome em conta aberta junto da
própria sociedade, quando a lei o permita, ou de outras de entidades
autorizadas para o efeito, se forem escriturais;

b) Se encontrem, consoante a sua natureza e regime, averbadas
em seu nome nos registos da sociedade ou depositadas em seu nome
junto desta ou de outra entidade legalmente autorizada para o efei-
to, se forem tituladas.

2 � O registo em conta de valores mobiliários escriturais e o
depósito referidos no número anterior, quando não hajam sido fei-
tos na própria sociedade, terão de ser comprovados mediante certi-
ficado emitido pela entidade em que foram efectuados e que dê en-
trada na sociedade até, pelo menos, oito dias antes da data fixada
para a reunião da assembleia geral.

3 � Os accionistas sem direito a voto não poderão assistir às
reuniões da assembleia geral, salvo nos casos e condições do n.º 3 do
artigo 17.º

4 � Os titulares de acções preferenciais sem voto e os obrigacio-
nistas só podem assistir às reuniões da assembleia geral através dos
seus representantes comuns, designados nos termos, respectivamen-
te, do artigo 343.º e dos artigos 357.º e seguintes do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 16.º

1 � A cada grupo de 100 acções corresponde 1 voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resulte da divisão por 100 do número das 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 presiden-

te da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 17.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral pelo seu cônjuge, por
um ascendente ou descendente, por um administrador da sociedade
ou por outro accionista.

2 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar por pessoa para o efeito designada pela respectiva adminis-
tração ou direcção.

3 � Os accionistas que não possuírem o número de acções neces-
sário para terem direito a 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
deverão ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral
por carta, com a assinatura do mandante reconhecida notarialmente
ou autenticada pela própria sociedade, entregue na sede social até
oito dias antes da data fixada para a assembleia, e que, especificando
a reunião a que respeita, pela indicação da data, a hora e local em
que se realize e da respectiva ordem de trabalhos, confira inequivo-
camente o mandato ao representante, com a adequada identificação
deste último.

ARTIGO 18.º

1 � As deliberações sociais são tomadas por maioria simples dos
votos emitidos na assembleia, salvo quando a lei ou o presente con-
trato dispuserem diferentemente.

2 � Em primeira convocação, a assembleia geral apenas poderá
deliberar desde que se encontrem presentes ou representados accio-
nistas que detenham acções correspondentes a mais de 50 % do ca-
pital social.

ARTIGO 19.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, que poderão ser ou não accionistas.

2 � Compete ao presidente convocar as assembleias gerais, diri-
gir as suas reuniões e praticar e exercer todos os demais actos e
competências resultantes da lei, deste contrato social ou de delibera-
ção dos accionistas.

3 � Ao secretário incumbe, além de coadjuvar o presidente, tra-
tar de toda a escrituração e expediente relativos à assembleia.

CAPÍTULO VI

Comissão de vencimentos

ARTIGO 20.º

1 � As remunerações dos administradores e dos membros dos
restantes órgãos sociais serão fixadas por uma comissão de venci-
mentos composta por três membros, eleitos pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral que designa os corpos sociais é a mesma
que elegerá a comissão de vencimentos.

3 � As remunerações do conselho de administração podem ser
constituídas por uma parte fixa e por outra variável, traduzida esta
última numa participação que não exceda os 5 % dos lucros do exer-
cício, nos termos da lei.

ARTIGO 21.º

A decisão de atribuir qualquer tipo de retribuição ao administrador
cessante competirá à assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 22.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma e mais vezes.

ARTIGO 23.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Os lucros do exercício, depois de deduzidas as importâncias

necessárias para a formação ou reconstituição da reserva legal, se-
rão destinados aos fins que a assembleia geral deliberar por simples
maioria dos votos emitidos.

3 � A assembleia geral poderá, ainda, fixar uma percentagem de
lucros a ser distribuída pelos colaboradores da empresa, competindo
ao conselho de administração estabelecer os critérios dessa distribui-
ção.

4 � Poderá ser constituída uma reserva para estabilização dos
dividendos até ao limite que a assembleia geral determinar.

ARTIGO 24.º

1 � O conselho de administração, ouvido o fiscal único, poderá
resolver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no decurso de
um exercício, nos termos previstos.

2 � No caso de emissão de novas acções em virtude de aumento
de capital em dinheiro, aquelas só quinhoarão nos lucros do exercí-
cio social em que o aumento se verificar nos termos que para o efeito
se tenham estabelecido na deliberação da assembleia geral relativa a
esse aumento, ou, se nada houver sido estabelecido, proporcional-
mente ao tempo que mediar entre o último dia do período de subs-
crição das acções e o encerramento do exercício em causa.

ARTIGO 25.º

Em caso de aumento de capital social por incorporação de reser-
vas, a emissão das novas acções respeitará a proporção entre as várias
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categorias existentes, sendo, pois, atribuídas ao accionista acções
da espécie por ele detida.

ARTIGO 26.º

1 � Poderão ser exigidas aos accionistas, na proporção da res-
pectiva participação no capital ou noutra proporção que venha a
ser fixada pela assembleia geral, prestações acessórias pecuniárias,
as quais serão efectuadas onerosa ou gratuitamente.

2 � A exigibilidade das prestações previstas no número ante-
rior dependerá da deliberação da assembleia geral, que fixará o
montante exigível, a proporcionalidade das mesmas, a respectiva
remuneração quando a ela sujeitas e o prazo da prestação, o qual
não poderá ser inferior a 30 dias a contar da comunicação aos
accionistas.

3 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos accio-
nistas até ao montante global de 3 000 000 de euros.

ARTIGO 27.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos
na lei.

2 � É da exclusiva competência da assembleia geral extraordi-
nária que for convocada para se ocupar da dissolução e liquidação
da sociedade, nomear os liquidatários e estabelecer os procedimen-
tos a adoptar, nos termos da legislação em vigor.

ARTIGO 28.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerci-
ais, poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas.

Mais certifico que foram designados os seguintes membros dos
órgãos sociais para o quadriénio de 2002-2005:

Conselho de administração: presidente, Maria Paula Queirós
Vasconcelos Mota de Meireles, casada, residente na Avenida da
Boavista, 2453, Porto; vogais: Maria Manuela Queirós Vasconce-
los Mota dos Santos, casada, Avenida da Boavista, 3630, Porto;
José Manuel Monteiro Guedes Barbosa, casado, Rua do Campo
Alegre, 1579, 6.º, direito, Porto.

Fiscal único: efectivo, António Magalhães & Carlos Santos, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua do
Campo Alegre, 606, 2.º, sala 201/203, Porto, representada por
Carlos Alberto Freitas dos Santos, revisor oficial de contas, casa-
do, com domicílio profissional na mesma da sociedade de reviso-
res oficiais de contas; suplente, José Rodrigues de Jesus, revisor
oficial de contas, casado, residente na Rua do Arquitecto Mar-
ques da Silva, 285, 3.º, Porto; secretário efectivo, João Paulo de
Brito Sítima Amante, casado, Rua de 9 de Julho, 52, 2.º, C, Por-
to; suplente, Patrícia Maria Fernandes dos Santos, solteira, mai-
or, Rua da Aldeia, 440, Gens, Gondomar.

Data: 26 de Dezembro de 2002.

21 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000198681

PORTO � 3.A SECÇÃO

P. PESSANHA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 695/930729; identificação de pessoa colectiva n.º 503039861;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20030214.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Designação da gerente Maria Clara Magalhães Casimiro da Costa

de Almeida Pessanha.
Data: 5 de Fevereiro de 2002.

28 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 1000203107

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;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 11/20021211.

Certifico foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, cujo
extracto da inscrição é a seguinte:

Transformação em sociedade por quotas.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, objecto, duração e sede

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Companhia Anglo-Portu-
guesa de Caolinos, L.da, e tem a sua sede na Estrada Exterior da
Circunvalação, 11 450, na freguesia da Senhora da Hora, no conce-
lho de Matosinhos.

§ único. Por deliberação da gerência, a sociedade pode deslocar a
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim; indústria e exploração de jazigos
de caulino e o comércio da venda deste produto, desenvolvimento e
gestão de projectos urbanísticos; promoção de empreendimentos
imobiliários e prestação de serviços no âmbito das actividades refe-
ridas e prestação de serviços na montagem e execução de empreen-
dimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode livremente, e por deliberação da gerência, ad-
quirir participações em quaisquer sociedades de responsabilidade li-
mitada ou ilimitada.

CAPÍTULO II

Capital social, suprimentos, cessão
e amortização de quotas

ARTIGO 4.º

O capital social é do montante de 500 000 euros, está integral-
mente realizado e encontra-se dividido em três quotas, com os va-
lores nominais e os titulares seguintes: uma quota do valor nominal
de 313 660 euros, pertencente à sócia KUVI � SGPS, L.da, uma quota
do valor nominal de 157 855 euros, pertencente à sócia GEFEG �
SGPS, L.da, e uma outra quota do valor nominal de 28 485 euros,
pertencente à própria sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá celebrar contratos de suprimento com qual-
quer dos sócios, acordando as condições de remuneração e reembol-
so que entender, observando-se, quanto ao mais, o regime do ar-
tigo 243.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida
entre os sócios.

2 � Para o efeito da possibilidade do exercício desse direito de
preferência, o sócio que pretenda alienar a sua quota, no todo ou em
parte, transmitirá esse seu desejo à sociedade, indicando quais as
condições em que vai efectuar a cessão, e a sociedade, por sua vez,
comunicará a esse sócio se pretende ou não adquirir a dita quota.

3 � No caso de a sociedade não exercer o direito de preferência,
este pertence aos sócios.

4 � Para o efeito da possibilidade do exercício do direito de pre-
ferência pelos sócios, o sócio que pretenda alienar a sua quota, no
todo ou em parte, e no caso de a sociedade não pretender adquirir a
referida quota, transmitirá aquele seu desejo aos restantes sócios,
indicando quais as condições em que vai efectuar a cessão, e estes,
por sua vez, comunicarão àquele se pretendem ou não adquirir a
referida quota.

5 � A cessão onerosa de quotas, total ou parcial, a estranhos
somente é permitida no caso de nem a sociedade nem qualquer sócio
ou mais de um sócio pretenderem exercer os respectivos direitos de
preferência, nos termos e condições fixados nos anteriores números
deste artigo.
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6 � No caso de cessão gratuita de quotas entre vivos, a socie-
dade, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo lugar, têm direito
de preferência, a qual será exercida pelo valor da quota emergente
do último balanço aprovado.

7 � Ao direito de preferência consignado neste artigo é atribuída
eficácia real, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 412.º
do Código Civil.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios
nos seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o seu titular;
b) Por insolvência ou falência do sócio ou se a quota de qualquer

dos sócios for dada em penhor, penhorada, arrestada, sujeita a qual-
quer procedimento cautelar ou, por qualquer forma, sujeita a venda
ou arrematação judicial;

c) Quando a quota for cedida sem o consentimento da sociedade,
nos casos em que o mesmo é necessário para a tornar, perante ela,
eficaz.

2 � Na falta de acordo, o valor da quota para efeito da amorti-
zação, será fixado pela assembleia geral, devendo essa fixação reali-
zar-se em conformidade com o último balanço aprovado e será paga
em quatro prestações trimestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se a
primeira três meses após a deliberação da amortização, não sendo
devidos, pelo diferimento verificado, quaisquer juros.

CAPÍTULO III

Gerência

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será composta por dois ou mais
membros, que podem ser ou não sócios, eleitos anualmente em as-
sembleia geral e reelegíveis uma ou mais vezes.

2 � Os gerentes estão dispensados de prestar caução, salvo deli-
beração contrária da assembleia geral no acto da respectiva eleição.

ARTIGO 9.º

1 � Compete à gerência deliberar sobre todos os assuntos e pra-
ticar todos os actos legalmente considerados, como de exercício de
poderes de gestão, incluindo, nomeadamente:

a) A representação da sociedade em juízo e fora dele, activa e
passivamente, transigir em quaisquer acções judiciais e celebrar con-
venções de arbitragem;

b) A aquisição, alienação ou oneração de quaisquer direitos ou bens
móveis, imóveis e veículos automóveis, tomar e dar de arrendamen-
to quaisquer bens imóveis, independentemente do prazo;

c) Ceder e tomar a exploração de estabelecimentos;
d) Celebrar quaisquer contratos e contrair empréstimos.
2 � A gerência poderá também constituir procuradores da socie-

dade para a prática de determinados actos, os quais obrigarão a so-
ciedade nos precisos termos do mandato que lhes for conferido.

3 � A gerência pode delegar num dos seus membros competência
especial para determinados negócios, devendo tal delegação atribuir
expressamente o poder de vincular a sociedade.

4 � A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes ou de um gerente

e um procurador;
b) Pela assinatura de um gerente a quem, por acta da assembleia

geral, tenham sido conferidos poderes para tal, ou em quem a gerên-
cia tenha delegado competência especial, nos termos do disposto no
anterior n.º 3 deste artigo;

c) Pela assinatura de um procurador ou mandatário, nos exactos
termos dos poderes que lhe foram conferidos.

5 � É expressamente proibido aos gerentes e mandatários obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 10.º

Sem prejuízo da disposição legal relativa ao fundo de reserva, os
lucros líquidos da sociedade terão a aplicação que for deliberada pela
assembleia geral, por maioria simples dos votos emitidos.

Está conforme.

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

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 1000203104

A FEIRA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ULTRACONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 369/880801; identificação de pessoa colectiva n.º 502016035;
número e data da prestação de contas: 2/20020620.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 1000203102

INSTRUEL � SISTEMAS DE CONTROLO
DE PROCESSOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 817/990106; identificação de pessoa colectiva n.º 504536354;
número e data da prestação de contas: 23/20020703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 1000203100

TÁXIS MAFELGOLP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 555/20000209; identificação de pessoa colectiva
n.º 504821059; número e data da prestação de contas: 17/20020703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 1000203097

RUNKEL � REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 432/930318; identificação de pessoa colectiva n.º 502968206;
números e data das apresentações: 12, 12-A e 12-B/20020702.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas aos anos de exercício de 1999, 2000 e 2001.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 1000203095

DROGARIA ESTÁDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 502/660204; identificação de pessoa colectiva n.º 500088047;
número e data da prestação de contas: 6/20020703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 1000203093

ALTINO MAIA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 111/20010817; número e data da prestação de contas: 8/
20020703.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 1000203091

RODRIGUES & RUSSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 088/670626; identificação de pessoa colectiva n.º 500234566;
número e data da prestação de contas: 16/20020703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 1000203089

LUÍS VIEIRA CASACA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 757/200010227; identificação de pessoa colectiva
n.º 505005816; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/
20021011.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 110 000 euros, após
reforço com 60 000 euros, sendo o extracto do teor seguinte:

Artigo alterado: 3.º
ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
110 000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 82 500 euros, pertencente ao sócio Luís Vieira Casaca, e uma do
valor nominal de 27 500 euros, pertencente à sócia Maria Luísa
Borges Martins Casaca.

Está conforme.

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

25 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 1000203087

RUI COSTA & CLARA GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 370/20000726; identificação de pessoa colectiva
n.º 505040077; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 7/
20021118.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação de contas: 27 de Setembro de 2002.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 1000203085

CLARA & CLARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 558/720124; identificação de pessoa colectiva n.º 500332401;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 8 e 9/20021118.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria Inês Teixeira Soares, por

renúncia, em 31 de Outubro de 2002.
Designação de gerente: Antero da Silva Sequeira.
Data: 31 de Outubro de 2002.

6 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 1000203083

CARLOS COELHO, IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 362/820419; identificação de pessoa colectiva n.º 501275720;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
2/20021122.

Certifico que foi averbado à inscrição supra da sociedade em epí-
grafe o seguinte:

Mudou a sede para a Praça dos Pescadores, 63, 5.º, direito, Mato-
sinhos.

Está conforme.

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

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 1000203081

MOPINGÁS � INSTALAÇÃO DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 297/991221; identificação de pessoa colectiva n.º 504777645;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20021205.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Artigos alterados: 1.º e 2.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MOPINGÁS � Instalação de Redes
de Gás, L.da, com sede na Rua de Recarei, 108, freguesia de Leça do
Balio, concelho de Matosinhos.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em projectos, instalação e reparação de
redes e aparelhos de gás e de sistemas a combate a incêndios. Co-
mércio de artigos sanitários, de gás e de aquecimento central.

Está conforme.

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

6 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 1000203079

CLÍNICA MÉDICA DR. VILAR MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 825/880329; identificação de pessoa colectiva n.º 501956522;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/20021119.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Ana Maria Lopes Machado, por

renúncia, em 27 de Dezembro de 2002.
Alteração do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 5.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de três quotas, uma com o valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio António Fausto Lopes Machado,
e duas com o valor nominal de 500 euros, uma de cada uma das sócias
Rosa Paiva da Cunha Pires e Fernanda Laudemira Teixeira Gomes
Vidal.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, ficará a cargo
de um ou mais gerentes designados em assembleia geral.

2 � Fica designado gerente o sócio António Fausto Lopes Ma-
chado.

3 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

Mais declararam os outorgantes que a sociedade não possui bens
imóveis.

30 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 1000203078
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ESCOLA DE MÚSICA ÓSCAR DA SILVA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 230/990902; identificação de pessoa colectiva n.º 501959548;
averbamento n.º 1 às inscrições n.os 3 e 4; números e data das apre-
sentações: 3 e 4/20021106.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 2500 euros, após
reforço com 451 205$, sendo o extracto do teor seguinte:

Alterado todo o articulado.

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

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objectivos

ARTIGO 1.º

1 � A cooperativa adopta a denominação Escola de Música Óscar
da Silva, C. R. L.

2 � A Escola de Música Óscar da Silva, C. R. L., é uma coope-
rativa de primeiro grau e pertence ao ramo de ensino do sector
cooperativo.

ARTIGO 2.º

1 � A cooperativa tem a sua sede na freguesia e concelho de
Matosinhos, à Rua de Álvaro Castelões, 332.

2 � Por deliberação da direcção da cooperativa, poderão ser es-
tabelecidas delegações ou outras formas locais de representação no
concelho de Matosinhos.

ARTIGO 3.º

1 � Constitui objecto principal da cooperativa promover e mi-
nistrar o ensino da música nos níveis pré-escolar, básico e secundá-
rio.

2 � A cooperativa poderá ainda prosseguir actividades de pro-
moção e divulgação cultural, através da organização de concertos,
conferências, publicações e seminários.

CAPÍTULO II

Do capital social

ARTIGO 4.º

O capital social, no valor mínimo de 2500 euros, já realizado, é
variável, ilimitado e representado por títulos de capital no valor de
5 euros cada um.

ARTIGO 5.º

Cada cooperador terá de subscrever cinco títulos de capital no acto
de admissão.

CAPÍTULO III

Dos cooperadores, seus direitos e deveres

ARTIGO 6.º

Considera-se cooperador da Escola de Música Óscar da Silva,
C. R. L., qualquer indivíduo que seja admitido pela direcção como
docente ou trabalhador da mesma e que satisfaça o disposto no ar-
tigo 5.º do capítulo I I.

ARTIGO 7.º

A direcção poderá exceptuar, em relação ao artigo anterior, os
professores que exerçam uma actividade docente rara no mercado
de trabalho.

ARTIGO 8.º

A direcção poderá admitir como membros benfeitores ou honorá-
rios pessoas que, directa ou indirectamente, promovam ou contri-
buam para o desenvolvimento da cooperativa, mediante proposta
de cinco cooperadores.

ARTIGO 9.º

A actividade produtiva dos cooperadores demonstrar-se-á pela
existência de créditos relativos a prestações de serviços.

ARTIGO 10.º

Os trabalhadores da cooperativa serão remunerados pela sua acti-
vidade nas obras e serviços em que intervierem de acordo com o
contrato colectivo de trabalho em vigor.

ARTIGO 11.º

Sempre que a situação económica da cooperativa o exija, serão
efectuadas nas remunerações deduções proporcionais às mesmas e
conforme forem estipuladas em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

As deduções referidas no artigo anterior serão creditadas aos tra-
balhadores da cooperativa em contas individuais para serem liquida-
das logo que a cooperativa disponha de meios para tal efeito.

ARTIGO 13.º

Qualquer cooperador pode solicitar a sua demissão, devendo, po-
rém, fazê-lo por carta dirigida à direcção com a antecedência míni-
ma de 60 dias.

ARTIGO 14.º

O acerto de contas com os cooperadores que solicitem a sua de-
missão deve ser efectuado até ao fim do ano social em que ocorre
essa demissão.

ARTIGO 15.º

Os cooperadores eleitos para os corpos sociais e órgãos académi-
cos da cooperativa serão remunerados em termos a definir pela as-
sembleia geral.

ARTIGO 16.º

Sendo a Escola de Música Óscar da Silva, C. R. L., uma coopera-
tiva de ensino em que a cobertura das despesas gerais e a capacidade
de suportar investimentos provêm fundamentalmente da actividade
desenvolvida pelos seus trabalhadores, tem a direcção da cooperati-
va obrigação de zelar por que cada um dos cooperadores assegure,
com a sua actividade, a cobertura dessas despesas e formação desse
suporte.

ARTIGO 17.º

1 � Os cooperadores que infringirem os estatutos, o regulamento
interno ou as decisões dos órgãos sociais da cooperativa, podem ser
sancionados de acordo com a gravidade da infracção e o prejuízo
resultante para a cooperativa, com as seguintes sanções a aplicar:

Repreensão registada;
Multa;
Suspensão temporária de direitos;
Perda de mandato;
Exclusão.
2 � A aplicação de qualquer sanção será sempre precedida de

processo prévio.
3 � A aplicação das sanções referidas nas alíneas a), b) e c) do

n.º 1 compete à direcção, com a admissibilidade de recurso para a
assembleia geral.

4 � Os cooperadores só podem ser objecto das sanções de perda
de mandato e de exclusão por deliberação da assembleia geral.

5 � A sanção prevista na alínea e) do n.º 1 deste artigo terá de
ser fundada em violação grave e culposa do Código Cooperativo, da
legislação complementar aplicável às cooperativas de ensino, dos
estatutos da cooperativa ou dos seus regulamentos internos.

ARTIGO 18.º

1 � Os cooperadores têm direito, nomeadamente, a:
a) Tomar parte na assembleia geral, apresentando propostas, dis-

cutindo e votando os pontos constantes da ordem de trabalhos;
b) Eleger e ser eleitos para os órgãos sociais da cooperativa;
c) Requerer informações aos órgãos competentes da cooperativa

e examinar a escrita e as contas da cooperativa nos períodos e nas
condições que forem fixados pelos estatutos, pela assembleia geral
ou pela direcção;

d) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos defini-
dos nos estatutos e, quando esta não for convocada, requerer a con-
vocação judicial;

e) Apresentar a sua demissão.
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2 � As deliberações da direcção sobre a matéria constante da
alínea c) do número anterior são recorríveis para a assembleia geral.

ARTIGO 19.º

Os cooperadores devem:
a) Observar os princípios cooperativos, respeitar as leis, os esta-

tutos e os regulamentos internos;
b) Tomar parte nas assembleias gerais;
c) Aceitar e exercer os cargos sociais para os quais tenham sido

eleitos, salvo motivo justificado de escusa;
d) Participar, em geral, nas actividades da cooperativa e prestar

o trabalho ou serviço que lhes competir;
e) Contribuir, pelos meios ao seu alcance, para a realização dos

fins da cooperativa;
f) Efectuar os pagamentos respeitantes às mensalidades fixadas pelas

instituições de segurança social.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais e académicos

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 20.º

Os órgãos sociais da cooperativa são:
A assembleia geral;
A direcção;
O conselho fiscal.

ARTIGO 21.º

Os membros dos órgãos sociais da cooperativa serão eleitos de
entre os cooperadores por um período de dois anos, podendo ser
reeleitos.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da cooperativa e as
suas deliberações, tomadas nos termos legais e estatutários, são obri-
gatórias para os restantes órgãos da cooperativa e para todos os
membros desta.

2 � Constituem a assembleia geral todos os membros no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 23.º

1 � A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extraordi-
nárias.

2 � A assembleia geral ordinária reunirá, obrigatoriamente, duas
vezes em cada ano: uma até 31 de Março, para apreciação e vota-
ção do relatório, do balanço e contas da direcção, bem como do
parecer do conselho fiscal, e outra até 31 de Dezembro, para apre-
ciação e votação do orçamento e do plano de actividades para o
exercício seguinte.

3 � A assembleia geral reunirá ainda, obrigatoriamente, de dois
em dois anos para a eleição dos corpos gerentes durante o mês de
Junho, os quais deverão tomar posse na última semana do mês de
Julho.

4 � A assembleia geral extraordinária reunirá quando convocada
pelo seu presidente, por sua iniciativa, a pedido da direcção ou do
conselho fiscal, ou a requerimento de, pelo menos, 5 % dos mem-
bros da cooperativa, não podendo este número ser inferior a quatro
cooperadores.

5 � O pedido ou requerimento a que alude o n.º 4 deste artigo fará
menção obrigatória do objectivo da assembleia geral extraordinária.

ARTIGO 24.º

A mesa da assembleia geral é formada por um presidente e um
vice-presidente.

ARTIGO 25.º

1 � A assembleia geral é convocada com, pelo menos, 15 dias de
antecedência, pelo presidente da mesa, devendo a convocatória con-

ter a ordem de trabalhos da assembleia, o dia, a hora, e o local da
reunião.

2 � A convocatória da assembleia geral extraordinária deve ser
feita no prazo de 15 dias após o pedido ou requerimento previstos
no n.º 4 do artigo 25.º, devendo a reunião realizar-se no prazo má-
ximo de 30 dias contados da data da recepção do pedido ou requeri-
mento.

ARTIGO 26.º

As convocatórias da assembleia geral serão afixadas, no prazo a
que se refere o artigo anterior, em local próprio na sede social da
cooperativa.

ARTIGO 27.º

Sempre que a direcção, o conselho fiscal ou, pelo menos, quatro
cooperadores o requeiram, o presidente da mesa convocará para
assistir às assembleias gerais um representante da associação de pais
e ou um representante da associação de estudantes.

ARTIGO 28.º

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória
se estiver presente mais de metade dos cooperadores com direito de
voto ou os seus representantes devidamente credenciados.

2 � Se à hora marcada para a reunião não se verificar o número
de presenças previsto no número anterior, a assembleia reunirá com
qualquer número de cooperadores uma hora depois.

ARTIGO 29.º

É da competência exclusiva da assembleia geral:
a) Definir orientações gerais para a Escola;
b) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais;
c) Apreciar e votar anualmente o relatório de gestão e as contas

do exercício, bem como o parecer do conselho fiscal;
d) Apreciar e votar o orçamento e o plano de actividades para o

exercício seguinte;
e) Alterar os estatutos, bem como aprovar e alterar os regula-

mentos internos;
f) Aprovar a dissolução voluntária da cooperativa;
g) Deliberar sobre a exclusão de cooperadores e sobre a perda de

mandato dos órgãos sociais e ainda funcionar como instância de
recurso, quer quanto à admissão ou recusa de novos membros quer
em relação às sanções aplicadas pela direcção;

h) Fixar a remuneração dos membros dos órgãos sociais e acadé-
micos da cooperativa;

i) Decidir do direito da acção civil ou penal, nos termos do ar-
tigo 68.º do Código Cooperativo;

j) Eleger a direcção pedagógica da cooperativa, a qual pode ser
singular ou colectiva;

l) Deliberar anualmente a atribuição de uma verba destinada à di-
namização cultural para melhor prossecução dos fins da coopera-
tiva.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 30.º

A direcção é o órgão de administração e representação da coope-
rativa.

ARTIGO 31.º

A direcção é composta por um presidente e dois vogais.

ARTIGO 32.º

A direcção deverá reunir, ordinariamente, pelo menos, uma vez
por mês, durante o ano lectivo, sendo convocada pelo presidente.

ARTIGO 33.º

Compete à direcção:
a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal

e à apreciação e aprovação da assembleia geral o relatório de gestão
e as contas de exercício, bem como o plano de actividades e o or-
çamento para o ano seguinte;

b) Executar o plano de actividade anual;
c) Atender às solicitações do conselho fiscal nas matérias da com-

petência deste;
d) Deliberar sobre a admissão de novos membros mediante pare-

cer do director ou do conselho pedagógico e sobre a aplicação das
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sanções previstas na lei e nestes estatutos, dentro dos limites da sua
competência;

e) Velar pelo respeito da lei, dos estatutos, dos regulamentos in-
ternos e das deliberações dos órgãos da cooperativa;

f) Contratar e gerir o pessoal necessário às actividades da coope-
rativa;

g) Representar a cooperativa em juízo e fora dele;
h) Escriturar os livros nos termos da lei;
i) Adquirir livros, instrumentos musicais, equipamento, e tudo

quanto se torne necessário ao funcionamento da cooperativa;
j) Praticar os actos necessários à defesa dos interesses da coope-

rativa e dos cooperadores, bem como à salvaguarda dos princípios
cooperativos, em tudo o que não se insira na competência de outros
órgãos.

ARTIGO 34.º

A cooperativa fica obrigada pelas assinaturas de dois membros da
direcção, salvo quanto aos actos de mero expediente, em que basta-
rá a assinatura de um membro da direcção.

ARTIGO 35.º

Sempre que a direcção entender útil a sua consulta, poderá fazer
assistir às suas reuniões antigos directores pedagógicos e ou directo-
res administrativos.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 36.º

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da coope-
rativa.

ARTIGO 37.º

O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais.

ARTIGO 38.º

O conselho fiscal reunirá, ordinariamente, pelo menos, uma vez
por trimestre, quando o presidente o convocar.

SECÇÃO V

Órgãos académicos

ARTIGO 39.º

A assembleia geral elegerá de dois em dois anos uma direcção
pedagógica, que pode ser singular ou colectiva, à qual compete
orientar a acção educativa da cooperativa e, designadamente:

Representar a cooperativa junto do Ministério da Educação em
todos os assuntos de natureza pedagógica;

Planificar e superintender nas actividades curriculares e culturais;
Promover o cumprimento dos planos e programas de estudos;
Velar pela qualidade do ensino;
Zelar pela educação e disciplina dos alunos;
Propor à direcção da cooperativa a admissão e contratação de

novos professores;
Promover a dinamização cultural junto dos membros da coopera-

tiva, dos alunos e do público em geral afecto à área da sua sede.

CAPÍTULO V

Das reservas e dos excedentes

ARTIGO 40.º

Para além das reservas legais deverá ser criada anualmente uma
reserva especialmente destinada à dinamização cultural e atribuída
pela assembleia geral.

ARTIGO 41.º

Os excedentes anuais líquidos da cooperativa não poderão, em caso
algum, ser distribuídos pelos seus membros.

ARTIGO 42.º

Os subsídios concedidos pelo Governo, por instituições públicas
ou por fundações destinados à aquisição de imobilizações corpóreas

são insusceptíveis de repartição entre os membros, sendo lançados
em conta de balanço, a incluir na situação líquida.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 43.º

São responsáveis civilmente, de forma pessoal e solidária, peran-
te a cooperativa e terceiros, sem prejuízo de eventual responsabili-
dade criminal e da aplicação de outras sanções, os directores que hajam
violado a lei, os estatutos, o regulamento interno, as deliberações da
assembleia geral ou deixado de executar fielmente o seu mandato.

ARTIGO 44.º

Os presentes estatutos só poderão ser alterados por maioria qua-
lificada de, pelo menos, dois terços dos votos expressos em assem-
bleia geral extraordinária, para esse fim expressamente convocada.

ARTIGO 45.º

A fusão ou dissolução da cooperativa só se verificará por delibe-
ração da assembleia geral, expressamente convocada para o efeito.

ARTIGO 46.º

A dissolução não se efectuará desde que 10 cooperantes a isso se
oponham e decidam continuar com a cooperativa.

ARTIGO 47.º

A assembleia geral que deliberar a fusão ou dissolução deverá,
obrigatoriamente, definir os termos em que se processará, não po-
dendo, em caso algum, os bens da cooperativa ser distribuídos pelos
cooperadores.

Certifico ainda a cessação de funções dos membros dos órgãos
sociais, por carta de 13 de Novembro de 2002.

Está conforme.

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

30 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 1000203077

ELECTRO ÀS � SOCIEDADE DE MATERIAIS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 558/890417; identificação de pessoa colectiva n.º 502142480;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/20021116.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Artigo alterado: corpo do 1.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Electro Às � Sociedade de
Materiais Eléctricos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Brito e Cunha,
123, 2.º, traseiras, sala 2, na cidade de Matosinhos.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes, e serem criadas, mantidas ou suprimidas filiais ou outras depen-
dências.

Está conforme.

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

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 1000203075
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RENDIBOR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 572/930528; identificação de pessoa colectiva n.º 502999047;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17; números e data
das apresentações: 11 e 12/20021111.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador-presidente Serafim Soares

Lopes, por carta de 28 de Setembro de 2001.
Apresentação n.º 12/20021111.
Designação de administrador, até ao termo do mandato em curso:

vogal, Francisco Bernardo, casado, e para o cargo de presidente é
designado o vogal João Manuel Gonçalves Bastos.

Data: 2 de Novembro de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 1000203071

OCEANERGIA � PROJECTOS DE PRODUÇÃO
DE ENERGIA DAS ONDAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 483/20010918; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números
e data das apresentações: 6 e 7/20021111.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente João Alexandre Sampaio Antas

Botelho, por renúncia, em 9 de Outubro de 2002.
Designação do gerente Joahn Willen Van Brwgel, casado.
Data: 9 de Outubro de 2002.

1 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 1000203069

SKN � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 881/990120; identificação de pessoa colectiva n.º 504042720;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 16 e 17/20021111.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Destituição dos gerentes Pascal Alain Rouaud e Jean Pierre André

Peres, por destituição, em 15 de Outubro de 2002.
Designação dos gerentes Jean Baptiste Houdoux, casado, e Jacques

André Louis Mayadoux, solteiro, maior.
Data: 15 de Outubro de 2002.

1 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 1000203068

LUSOFRETE � AFRETAMENTOS E NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3062/930311; identificação de pessoa colectiva n.º 502957409;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 10/20021111.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Artigo alterado: 8.º
ARTIGO 8.º

Aos sócios pode ser exigido, através de deliberação, prestações
suplementares de capital até ao montante de 50 000 euros, obriga-
ções que deverão ser cumpridas no prazo de 60 dias a contar da res-
pectiva comunicação, e para cada sócio, na proporção e valor que
for entendida e deliberada.

Está conforme.

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

1 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 1000203065

MONTAGENS A. BARBOSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3827/931029; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/
20021111.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000,01 euros, após
reforço com 2755,41 euros, sendo o extracto do teor seguinte:

Artigo alterado: 3.º
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e 1 cêntimo e corresponde à soma de três quotas iguais
no valor nominal de 1666 euros e 67 cêntimos cada uma, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Ângelo Emílio Pinto Barbosa,
Adriano Pinto Barbosa e António Manuel Pinto Barbosa.

Está conforme.

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

1 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 1000203063

PINTO, DIAS & GARCIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 507/20021111; identificação de pessoa colectiva
n.º 504597728; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
20021111.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Artigo alterado: 1.º
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pinto, Dias & Garcias, L.da, e
tem sede na Rua Nova Monte dos Pipos, 79, lugar e freguesia de
Guifões, concelho de Matosinhos.

Está conforme.

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

1 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 1000203061

M. B. O. BINDER & C.A � MÁQUINAS GRÁFICAS L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 976/721215; identificação de pessoa colectiva n.º 500172021;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 15 e 16/20030214.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções do revisor oficial de contas A. Santos, J. Alves

e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por renún-
cia, em 5 de Outubro de 2002.

Designação do revisor oficial de contas Ernst & Young Audit &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A.

Data: 5 de Outubro de 2002.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2000718973

NOVA FARMÁCIA SAÚDE DE LEÇA DA PALMEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 25 052/800325; identificação de pessoa colectiva n.º 500993618;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 16/20030211.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Alteração do contrato.
Artigo alterado: 5.º

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com dispensa de caução e remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta
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aos sócios José Monteiro da Silva e Maria Rita de Azevedo Menezes
de Araújo Monteiro, já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar e representar validamente a sociedade em todos
os actos e contratos, que envolvam responsabilidade ou obrigação, é
necessária a assinatura de um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, um gerente poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira, mobiliária

e imobiliária, bem como ceder a respectiva posição contratual;
c) Tomar ou dar de arrendamento, trespasse ou cessão de explo-

ração quaisquer locais ou estabelecimentos comerciais para e da so-
ciedade;

d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.
4 � Depende sempre de deliberação tomada por maioria de três

quartos dos votos representativos do capital social, além de outros
que a lei determina, todos os actos constantes do n.º 1 do artigo 246.º
do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

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

28 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000718922

INDÚSTRIAS JOMAR � MADEIRAS E DERIVADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4750/940715; identificação de pessoa colectiva n.º 500139008;
inscrição n.º 34; número e data da apresentação: 20/20030117.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Designação do fiscal único, até ao termo do mandato em curso:
Fiscal único: Ernst & Young Audit & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, representada por António Manuel
Amorim, casado; suplente, Óscar Manuel Machado de Figueiredo,
revisor oficial de contas, casado.

Data da deliberação: 26 de Novembro de 2002.

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000718906

WEST-POINT � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6869/980717; identificação de pessoa colectiva n.º 504206893;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 6 e 7/20030220.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Luís Manuel de Oliveira

Phalempim, por carta de 26 de Outubro de 2001.
Designação do gerente Gonçalo Nuno de Almeida Archer.
Data: 12 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

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

5 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2000712428

GRUMONTE � ALUGUER E VENDA DE GRUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 150/20010504; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e
data da apresentação: 9/20030220.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Magalhães Borges, por des-

tituição, em 26 de Junho de 2002.

Está conforme.

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

5 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2000661831

INAPAL � INDÚSTRIA NACIONAL DE ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 873/720915; identificação de pessoa colectiva n.º 500138001;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 5/20030220.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Contas aprovadas em 26 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

5 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2000661840

INAPAL PLÁSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 020/900710; identificação de pessoa colectiva n.º 502379448;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 27 e inscrição n.º 28; números e data
das apresentações: 6 e 7/20030214.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções de administrador de Peter Vey, por carta de

25 de Junho de 2002.
Apresentação n.º 7/20030214.
Designação de administrador de Frank Bruns, casado.
Data da deliberação: 19 de Dezembro de 2002.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2000661157

IBR � EMBLEMAS E LOGOTIPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 138/980716; identificação de pessoa colectiva n.º 504201778;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20030214.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação de contas: 19 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2000718990

ALLOYCON � CONSULTORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 788/20001106; identificação de pessoa colectiva
n.º 505133369; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/
20030219.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º e 2.º

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALLOYCON � Consultoria,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede no Porto, na Rua do Tenente Valadim, 215,
freguesia de Ramalde.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de consultoria para os
negócios e gestão. Actividades de engenharia e técnicas afins.

Está conforme.

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

3 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2000661211

AUTO PINTURAS 2 � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5545/950309; identificação de pessoa colectiva n.º 503376400;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
8/20030219.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Jorge Manuel Cardoso do

Amaral, por renúncia, em 10 de Fevereiro de 2003.

Está conforme.

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

5 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2000712398

DENIA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5986/950630; identificação de pessoa colectiva n.º 503467537;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 23 e 24/20030219.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Alvarez Contreras, por re-

núncia, em 20 de Janeiro de 2003.
Designação de gerente de Otilia Gayoso Suarez Blanco, casada.
Data: 22 de Janeiro de 2003.

Está conforme.

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

5 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2000712401

INDÚSTRIAS JOMAR � MADEIRAS E DERIVADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4750/940715; identificação de pessoa colectiva n.º 500139008;
inscrição n.º 35; número e data da apresentação: 6/20030128.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Alteração do contrato.
Artigo aditado: 10.º-A

10.º-A

1 � Por deliberação da assembleia geral, tomada por maioria de
dois terços dos votos expressos, todos os accionistas poderão ser
obrigados à realização de prestações acessórias, em dinheiro, até ao
limite máximo global de 50 % do capital social.

2 � As prestações acessórias não vencerão juros e só poderão
ser restituídas desde que, após essa restituição, a situação líquida da
sociedade não fique inferior à soma do capital e da reserva legal.

3 � As prestações acessórias poderão ser objecto de restituição
parcial, rateadamente por todos os accionistas.

4 � A mora no cumprimento das obrigações acessórias acarreta
a suspensão dos direitos sociais do accionista faltoso.

Está conforme.

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

22 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712371

SEVIS � ALUGUER DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 901/900702; identificação de pessoa colectiva n.º 502365897;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 9/20030211.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Designação de gerente de Ramiro Gomes Patrício.
Data: 10 de Dezembro de 2002.

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000718949

MADEIRA & MARQUES PINTO � COMPRA
E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 640/20011113; identificação de pessoa colectiva
n.º 505809494; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/
20030211.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 50 000 euros, após
reforço com 45 000 euros, e transformação em sociedade anónima.

Documento complementar, nos termos do disposto no artigo 64.º do
Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Madeira & Marques Pinto �
Compra e Venda de Imóveis, S. A., e tem a sua sede na Travessa de
Helena Vieira da Silva, 37, 3.º, direito, freguesia de Leça de Palmei-
ra, concelho de Matosinhos.

2 � Por deliberação do administrador, a sociedade poderá criar
filiais, agências, sucursais, ou quaisquer outras formas de representa-
ção no País ou no estrangeiro e transferir a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra e venda de imóveis, admi-
nistração de imóveis e condomínios.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode, por deliberação do administrador e sob qual-
quer forma legal ou contratual, associar-se com terceiros, nomeada-
mente para formar sociedades, consórcios, ou associações em parti-
cipação, assim como adquirir e alienar participações no capital de
outras sociedades.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, inteiramente realizado, é de 50 000 euros,
dividido em 10 000 acções do valor nominal de 5 euros cada.

2 � As acções serão ao portador e poderão ser emitidos títulos
de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e 10 000 acções.

3 � Os títulos representativos das acções deverão ter a assinatu-
ra do administrador, que poderá ser de chancela por ele autorizada.

4 � A assembleia geral poderá deliberar a emissão de acções es-
criturais, assim como autorizar a conversão de acções tituladas em
escriturais e vice-versa.

ARTIGO 5.º

A sociedade fica autorizada a deliberar a emissão de acções prefe-
renciais, sem voto, dentro dos limites legalmente permitidos, po-
dendo, também, deliberar a possibilidade da sua conversão em ac-
ções ordinárias.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações nos termos das dispo-
sições legais em vigor e das condições que forem estabelecidas em
assembleia geral.
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2 � A sociedade poderá, por deliberação do administrador, adqui-
rir e alienar acções e obrigações próprias dentro dos limites legal-
mente permitidos.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
possuidores de, pelo menos, 100 acções.

2 � A cada 100 acções corresponde 1 voto.

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral compõe-se de um presidente, um vice-
-presidente e de um secretário.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral reúne nos termos e nos prazos fixados na
lei.

2 � Às deliberações da assembleia geral são aplicáveis as regras
estabelecidas no Código das Sociedades Comerciais.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 10.º

A administração da sociedade compete a um administrador único,
eleito em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � Ao administrador são atribuídos os mais amplos poderes ad-
mitidos na lei.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura do administrador
ou de procurador, dentro dos limites do respectivo mandato.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá
um suplente, os quais serão revisores oficiais de contas ou socieda-
des de revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Disposições comuns

ARTIGO 13.º

Os membros dos órgãos sociais são eleitos pela assembleia geral
para o exercício das respectivas funções por períodos de três anos,
sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 14.º

O ano financeiro da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 15.º

Os lucros distribuíveis apurados em cada exercício terão a aplica-
ção que for decidida pela assembleia geral que aprovar as respectivas
contas, podendo, no todo ou em parte, deixar de ser atribuídos lu-
cros aos accionistas.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos previstos na lei.
2 � A assembleia geral, quando deliberar a dissolução da socie-

dade, deve determinar a forma e o prazo da liquidação e nomear os
liquidatários, um dos quais pode ser o administrador único em exer-
cício ao tempo da dissolução.

Está conforme.

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

28 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000718914

I. G. ILÍDIO & GONÇALVES � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 028/20010301; identificação de pessoa colectiva
n.º 505301580; número e data da prestação de contas: 3/20020703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2000668453

UNICER � BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 924/20001229; identificação de pessoa colectiva
n.º 505195607; inscrição n.º 4, averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição
n.º 2 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 1, 2, 7 e 8/
20030211.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Designação de secretário, até ao termo do mandato em curso, de

Luís António Costa Reis Cerquinho da Fonseca, casado; suplente,
Jorge Manuel Araújo de Sousa Basto, casado.

Data da deliberação: 2 de Fevereiro de 2001.

Cessação de funções do administrador Francisco Miguel Teixeira
de Sousa Ferreira, por carta de 19 de Março de 2001 (reporta-se a
11 de Fevereiro de 2003).

Cessação de funções do administrador Bjorn Sondenskov, por re-
núncia, em 6 de Setembro de 2001 (reporta-se a 11 de Fevereiro
de 2003).

Apresentação n.º 2/20030211.
Designação de administrador, até ao termo do mandato em curso,

de Lars Jakob Fellman, divorciado.
Data da deliberação: 6 de Setembro de 2001.

27 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000718817

COTIP � COMPANHIA DE TRANSACÇÕES
IMOBILIÁRIAS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40/920219; identificação de pessoa colectiva n.º 502703911; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 3/
20030211.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o ano de 2003.
Conselho de administração: Abel Vieira Bastos Cardoso, César dos

Santos Martins e Manuel Francisco Santos.
Fiscal único: A. Gonçalves Monteiro, P. Veloso e Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Antó-
nio Soares (revisor oficial de contas); suplente, Fernando da Silva
Rente (revisor oficial de contas).

Data da deliberação: 17 de Janeiro de 2003.

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000718884
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PAPELARIA MARQUES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 18 184/690306; identificação de pessoa colectiva n.º 500211353;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 20/20030211.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, após
reforço com 12,02 euros, sendo o extracto do teor seguinte:

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
António Manuel Nogueira Marques Ribeiro � 3900 euros.
António José Moreira � 750 euros.
Olga Maria Nogueira Ribeiro Salazar � 350 euros.

Está conforme.

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

27 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000718892

EUROÍNTEGRA � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 590/20000926; identificação de pessoa colectiva
n.º 504729551; número e data da prestação de contas: 133/20020627.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2000668429

HENRIQUE TORRES & TORRES � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 652/981119; identificação de pessoa colectiva n.º 504296205;
número e data da prestação de contas: 13/20020703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2000668410

MANUSEAMENTO DE CARGAS � MANICARGAS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 17 758/681003; identificação de pessoa colectiva n.º 500181586;
número e data da prestação de contas: 191/20020628.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2000668445

MORONESC � ENGENHARIA DE SISTEMAS
E COMPUTADORES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9150/971216; identificação de pessoa colectiva n.º 504046195;
número e data da prestação de contas: 24/20020703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2000668372

D. I. L. � DOMINGOS, ISIDRO & LICÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 920/910620; identificação de pessoa colectiva n.º 502573333;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20030128.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Isidro Lajinha do Rego, por

renúncia, em 3 de Dezembro de 2002.
Alteração do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 4.º

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores do activo da sociedade, é de 5000 euros, dividido em
duas quotas, uma do valor nominal de 4000 euros, pertencente ao
sócio Domingos José Granja Freitas de Sousa, e outra do valor no-
minal de 1000 euros, pertencente ao sócio Licínio Augusto Granja
Freitas de Sousa.

4.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e podendo não ser re-
munerada, fica a cargo dos dois sócios, que desde já são nomeados
gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do sócio gerente,
Domingos José Granja Freitas de Sousa. Para obrigar a sociedade é
necessária a assinatura do sócio Domingos José Granja Freitas de
Sousa.

18 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712150

FRANCISCO CORTINHAL E SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1013/881003; identificação de pessoa colectiva n.º 502044438;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20030128.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Francisco José da Costa Cortinhal,

por renúncia, em 31 de Dezembro de 2002.

18 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712142

ALTAMENTE � LEILOEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 430/980928; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 15/20021111.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, após
reforço com 602 410$, sendo o extracto do teor seguinte:

Artigo alterado: 3.º
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 4750 euros, per-
tencente à sócia Clarisse de Céu Sousa, e outra quota de 250 euros,
pertencente ao sócio Luís Manuel Figueiredo Branco.

Está conforme.

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

18 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712134

A. SOARES & F. TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3407/930617; identificação de pessoa colectiva n.º 503012165;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
5/20030113.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Fernando Jorge Magalhães Tor-

res, por renúncia, em 20 de Dezembro de 2002.

14 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712045
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MÁRIO JORGE OLIVEIRA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 463/900419; identificação de pessoa colectiva n.º 502331135;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 5/20030131.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 500 000 euros, após
reforço com 375 300,53 euros, sendo o extracto do teor seguinte:

Alterado o artigo 3.º
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 421 912 euros e 59 cêntimos, outra do valor nominal de
15 587 euros e 43 cêntimos, ambas pertencentes ao sócio Mário
Jorge de Oliveira Lopes, e outra do valor nominal de 62 499 euros
e 98 cêntimos, pertencente à sócia Maria Teresa Marques Amorim
de Araújo Faria Lopes.

Está conforme.

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

15 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712118

ADITO � ARQUITECTURA E EQUIPAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 409/920702; identificação de pessoa colectiva n.º 502764430;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/20030131.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, após
reforço com 2410$, sendo o extracto do teor seguinte:

Alterado o artigo 4.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Maria Cristina de Carvalho e Costa � 2000 eu-

ros, Gonçalo Manuel Lemos dos Reis Torgal � 2500 euros, e Maria
Rosa Gomes de Carvalho � 500 euros.

Está conforme.

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

15 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712096

LAMEIRÕES � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1616/931012; identificação de pessoa colectiva n.º 503092525;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/20030131.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 897 863,21 euros,
após reforço com 149 639,36 euros, sendo o extracto do teor se-
guinte:

Alterado o corpo do artigo 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social é de 100 000 euros, dividido em 20 000 acções
do valor nominal de 5 euros cada uma.

Está conforme.

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

15 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712088

IBEROMAC � SERVIÇOS TÉCNICOS DE AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL E CONTROLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 456/900419; identificação de pessoa colectiva n.º 502331089;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; números
e data das apresentações: 8, 9 e 12/20030123.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Agostinho de Oliveira Queirós,

por renúncia, em 7 de Janeiro de 2003;
Cessação de funções de gerente de António Álvaro Amândio Fer-

nandes de Magalhães, por renúncia, em 7 de Janeiro de 2003; e
Alteração do contrato.
Alterados o corpo do artigo 1.º e artigos 3.º e 4.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IBEROMAC � Serviços Técnicos de
Automação Industrial e Controlo, L.da, tem a sua sede na cidade de
Matosinhos, na Rua das Flores, 75-D, armazém 31, freguesia de São
Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos, podendo ser livremente
criadas filiais ou sucursais.

§ único. ......................................................................................

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 124 699 euros e 47 cêntimos e corresponde à soma de quatro
quotas, sendo uma no valor nominal de 52 997 euros e 28 cêntimos
e uma no valor nominal de 18 704 euros e 92 cêntimos, pertencen-
tes ao sócio Hugo Miguel Castro Santos, uma no valor nominal de
37 490 euros e 84 cêntimos e uma no valor nominal de 15 587 eu-
ros e 43 cêntimos, pertencentes ao sócio José António Gomes Soa-
res Maganinho.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já
nomeados gerentes ambos os sócios.

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

15 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712070

EUROLLOYD � NAVEGAÇÃO E TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4729/940713; identificação de pessoa colectiva n.º 503534404;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 9/20030207.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Alteração do contrato.
Alterado o artigo 4.º

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, bem como a sua representação, em juízo
ou fora dele, activa ou passivamente, ficam afectas ao sócio Manuel
Pinto Resende.

§ 1.º Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária e suficiente a assinatura do sócio Manuel Pinto
Resende.

Está conforme.

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

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712509

MARQUES & FILHOS, SOCIEDADE DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4483/940511; identificação de pessoa colectiva n.º 503195839;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 10/20030207.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 850 000 euros, após
reforço com 351 002,12 euros, sendo o extracto do teor seguinte:

Alterado o artigo 3.º
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 850 000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas, duas de 400 000 euros, uma
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de cada um dos sócios Joana Sofia dos Santos Marques e Hugo Ma-
nuel dos Santos Marques, e duas com o valor nominal de 25 000 eu-
ros, ambas pertencentes ao sócio Joaquim Arteiro Leocádio.

Está conforme.

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

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712479

IMOPERAFITA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5073/941031; identificação de pessoa colectiva n.º 503288128;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
12/20030207.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Designação dos gerentes, para o triénio de 2001-2003, de José

Teixeira da Cunha e José Lopes da Silva Ramos, em 8 de Setembro
de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712487

NAZCA INVERSÕES � ACTIVIDADES FOTOGRÁFICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6582/980429; identificação de pessoa colectiva n.º 504206613;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20030206.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação de contas: em 24 de Fevereiro de 2003.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712444

AQUILO � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 312-A/20000717; identificação de pessoa colectiva
n.º 505040247; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/
20030206.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Designação do gerente António Alcino Martins Soares.
Data: 13 de Agosto de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712460

AREIA ESCALDANTE � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 039/20010309; identificação de pessoa colectiva
n.º 504969765; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
20030206.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

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

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712452

O CANTINHO DE BOUÇAS � COMÉRCIO
DE PÃO E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8521/970630; identificação de pessoa colectiva n.º 503930172;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/20030206.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Alteração do contrato.
Aditamento do artigo 8.º

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros, na proporção das respectivas
entradas.

Está conforme.

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

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712436

GONÇALO & HÉLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 818/790522; identificação de pessoa colectiva n.º 500864586;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
5/20030204.

Certifico que o capital social foi elevado à cifra de 5000 euros,
após reforço com 2410$, sendo o extracto do teor seguinte:

Alterado o artigo 3.º
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores que constituem o activo da sociedade, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas do valor nominal de 2500 euros
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Está conforme.

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

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712525

SONAFI � SOCIEDADE NACIONAL DE FUNDIÇÃO
INJECTADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 305/510620; identificação de pessoa colectiva n.º 500273197;
inscrição n.º 22; data da apresentação: 20020724.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2002-

-2004.
Conselho de administração: presidente, Joaquim Carvalho Mace-

do Correia, casado; vogais: Bernardo Gali de Carvalho Macedo, ca-
sado, e Petrus Johannes Gerardus Wilhelmus Moors, casado.

Fiscal único: Pedro Travassos & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por António Manuel Dantas
Amorim, casado; suplente, Santos J. Alves e Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por João Carlos Mi-
guel Alves, casado.

18 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712517

TRANSPORTES INTERNACIONAIS LORQUI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 768/681009; identificação de pessoa colectiva n.º 500553734;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 19; números e
datas das apresentações: 19/20030221 e 3/20030120.
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Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Pedro Francisco Ruiz Valera,

por renúncia, em 18 de Novembro de 2002.

Apresentação n.º 2/20020120.
Designação de gerente de Pedro Marcos Ruiz.
Data: 18 de Novembro de 2002.
E alteração do contrato.
Alterados os artigos 1.º e 2.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Internacionais Lorqui,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre Alexandre, 24, na cidade do
Porto.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de transportes públi-
cos ocasionais de mercadorias em veículos automóveis.

21 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712339

CONFECÇÃO REGULAR ANTECIPADA
SOBRE A HORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 733/850430; identificação de pessoa colectiva n.º 501518010;
averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 14; números
e data das apresentações: 5 e 8/20030120.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções de gerentes de Manuel João Cardoso Batista

e Paulo Manuel Alves Ferreira, por renúncia, em 20 de Dezembro
de 2002, e alteração do contrato.

Alterados os artigos 3.º e 4.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores que constituem o activo da sociedade, é de 582 000 euros,
dividido em duas quotas: uma no valor nominal de 465 600 euros,
pertencente ao sócio João Gualberto Semedo, e uma no valor nomi-
nal de 116 400 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Vilela
Garcia.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, será exercida pelo gerente designado em
assembleia geral.

§ 1.º A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores,
para a prática de determinados actos ou espécie de actos.

§ 2.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente ou de
um procurador.

21 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712320

INFESTA � SERVIÇOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 726/960131; identificação de pessoa colectiva n.º 503602590;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
12/20030120.

Certifico que o capital social foi elevado à cifra de 230 000 eu-
ros, após reforço com 55 402,70 euros, sendo o extracto do teor
seguinte:

Alterado o artigo 3.º
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 230 000 euros e corres-
ponde à soma de quatro quotas: três de 2500 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios, José Maria Gomes Silva, António José Gon-
çalves Pinto e Fernando Fernandes Ferreira, e uma de 222 500 eu-
ros, pertencente à sócia A. J. Pinto & C.ª, L.da

Está conforme.

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

21 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712312

ARMINDO & SILVA � CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1426/890720; identificação de pessoa colectiva n.º 502191864;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 12 e 13/20030117.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Francisco Silva, por renúncia,

em 31 de Dezembro de 2002.

Apresentação n.º 13/20030117.
Designação de gerente de Mercedes Otero Soares da Silva, divor-

ciada.
Data: 31 de Dezembro de 2002.

20 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712304

SILVA & CARRIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7817/961213; identificação de pessoa colectiva n.º 503799955;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 6 e 7; números e
data das apresentações: 6, 8 e 9/20030124.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Álvaro Pereira da Silva, por re-

núncia, em 17 de Dezembro de 2002.
Designação de gerente de Paula Maria da Costa de Almeida Car-

riço.
Data: 17 de Dezembro de 2002.
E alteração do contrato.
Alterados os artigos 3.º e 5.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 5000 eu-
ros e correspondente à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Do-
mingos Pereira Carriço e Paula Maria da Costa de Almeida Carriço.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, que poderá ser remunerada ou não,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos
dois sócios, Domingos Pereira Carriço e Paula Maria da Costa de
Almeida Carriço, já nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes nomeados.

20 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712258

LAGOA SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 149/820219; identificação de pessoa colectiva n.º 501258145;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 2/20030124.

Certifico que na sociedade acima indicada foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Isabel Cristina Caldeira de Abreu

Cardoso Ferreira, por carta de 25 de Novembro de 2002.

20 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Tei-
xeira Pires. 2000712240

PROMOTORES E ENGENHEIROS � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 199/980731; identificação de pessoa colectiva n.º 504233734;
número e data da prestação de contas: 1/20020315.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Ana Mafalda Magalhães
Basto. 1000188425
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VILA NOVA DE GAIA

MÁRIO MOREIRA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6616-A; identificação de pessoa colectiva n.º 502823950; número
e data da apresentação: PC 14-160902.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

16 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000201671

CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 18 035; identificação de pessoa colectiva n.º 500054363; número
e data da apresentação: PC 3-260902.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000201687

LEITÃO & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5616; identificação de pessoa colectiva n.º 503928364; número
e data da apresentação: PC 4-110203.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2000052614

FERNANDO LEITÃO & EVA NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 44 802; identificação de pessoa colectiva n.º 501967346; número
e data da apresentação: PC 3-110203.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2000052622

RESTAURANTE E MARISQUEIRA ORLA MARÍTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 205; identificação de pessoa colectiva n.º 502351557; número
e data da apresentação: PC 6-281002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

28 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2001242778

PADARIA E CONFEITARIA SANTO OVÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 38 812; identificação de pessoa colectiva n.º 501495258; número
e data da apresentação: PC 2-131102.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2000675760

JOSÉ PEDROSA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 19 888; identificação de pessoa colectiva n.º 500158797; número
e data da apresentação: PC 1-131102.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2000675751

R & M ALVES DE SOUSA � MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8843; número e data da apresentação: PC 1-181002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203666

CIPASA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9612; número e data da apresentação: PC 14-181002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203663

BASTOS & GABRIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9495; número e data da apresentação: PC 4-181002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203662

ADRIANO MALHEIRO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 676; número e data da apresentação: PC 11-181002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203661

HÉLDER REBELO, PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9860; número e data da apresentação: PC 16-181002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203660
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ANTÓNIO PINTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 635; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
13022003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Contrato de sociedade

No dia 15 de Janeiro de 2003, no 9.º Cartório Notarial do Porto,
perante mim, notária, licenciada Helena Maria de Sousa Moreira
Delgado, compareceram como outorgantes:

1.º António José Lopes Ferreira Pinto (contribuinte fiscal
n.º 191780561, bilhete de identidade n.º 10079825, de 24 de Julho
de 2002, de Lisboa), natural da freguesia de Miragaia, concelho do
Porto, casado no regime de comunhão de adquiridos com Maria
Fernanda da Cunha Santos Pinto e residente na Rua do Penedo, 245,
Valadares, Vila Nova de Gaia:

2.º Maria Fernanda da Cunha Santos Pinto (contribuinte fiscal
n.º 184466520, bilhete de identidade n.º 10203504, de 23 de Maio
de 2002, de Lisboa), natural da freguesia de Miragaia, concelho do
Porto, casada com o primeiro outorgante e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade.

E por eles foi dito que, entre eles, é constituída uma sociedade
comercial por quotas, que se regerá pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Pinto � Comércio de
Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Dr. Moreira de
Sousa, 3905, freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, assim como criar ou encerrar
sucursais, filiais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e está dividido em duas quotas, uma no valor nominal
de 22 500 euros, de que é titular o sócio António José Lopes Fer-
reira Pinto, e outra no valor nominal de 2500 euros, de que é titular
a sócia Maria Fernanda da Cunha Santos Pinto.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respectiva
aquisição.

ARTIGO 5.º

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

2 � Ficam, desde já, designados gerentes os sócios António José
Lopes Ferreira Pinto e Maria Fernanda da Cunha Santos Pinto.

3 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus ac-
tos e contratos, é suficiente a assinatura de um dos gerentes.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.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, ou retirada da livre disponibi-
lidade do seu titular por qualquer outro motivo;

c) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio;

d) Quando o sócio não comparecer ou não se fizer representar
nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.

Mais declararam os outorgantes que os gerentes ficam, desde já,
autorizados a levantar as importâncias depositadas em nome da so-
ciedade para fazer face às despesas de constituição e instalação da
sede social, bem como a tratar de todas as licenças e alvarás que
forem necessários ao exercício da actividade social.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Dulce Neves
Matos. 2001243014

R. M. E. REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1786; identificação de pessoa colectiva n.º 503152943; número
e data da apresentação: PC 5-301002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2001243197

AMITIE � MONTAGEM DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 391; número e data da apresentação: PC 15-181002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203659

FÁBRICA DE PAPEL DE FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 24 710; identificação de pessoa colectiva n.º 500921180; número
e data da apresentação: PC 13-181002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203658

XISTORNO � TORNO DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 001; número e data da apresentação: PC 19-181002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203656

CLÍNICA PEDIÁTRICA DE GAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 252; identificação de pessoa colectiva n.º 501997253; número
e data da apresentação: PC 7-181002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203653
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GUACAMAIA � EMPREITADAS
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8665; identificação de pessoa colectiva n.º 503604747; número
e data da apresentação: PC 18-181002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203650

ARCOPREDI � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 426; identificação de pessoa colectiva n.º 502795379; número e
data da apresentação: PC 8-181002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203648

JOAQUINA MOREIRA DIAS � CONSTRUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 238; identificação de pessoa colectiva n.º 501857966; número
e data da apresentação: PC 3-151002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203645

IRMÃOS GOMES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 796; identificação de pessoa colectiva n.º 502063840; número
e data da apresentação: PC 4-151002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203642

SOARPLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 131; identificação de pessoa colectiva n.º 502309695; número
e data da apresentação: PC 12-151002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203640

SOARIMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 46 443; identificação de pessoa colectiva n.º 502244453; número
e data da apresentação: PC 11-151002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203636

CAVADAS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 313; identificação de pessoa colectiva n.º 505375311; número
e data da apresentação: PC-151002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203633

CONDOR � EMPRESA NACIONAL
DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 524; número e data da apresentação: PC 1-151002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203631

BD & A � BIBLIOTECAS, DOCUMENTAÇÃO
E ARQUIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 319; identificação de pessoa colectiva n.º 502768290.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

A Escriturária, (Assinatura ilegível.) 1000203629

FIDJO-PUBS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1944; identificação de pessoa colectiva n.º 503163678; número
e data da apresentação: PC 6-151002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203621

CHAPA PERFURADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 485; identificação de pessoa colectiva n.º 501889345; número e
data da apresentação: PC 5-151002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203618

REAL COMPANHIA VELHA II � EXPLORAÇÃO
DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1844; identificação de pessoa colectiva n.º 503153133; número
e data da apresentação: PC 3-100203.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203054
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RICHARD HOOPER & SONS (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 14 843; identificação de pessoa colectiva n.º 501633693; número
e data da apresentação: PC 4-100203.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203052

FLUXOSEGURO � INSTALAÇÃO DE REDES
DE GÁS E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9515; número e data da apresentação: PC 1-020103.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

2 de Janeiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203051

SANITOBRA � SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE METAIS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 40 918; identificação de pessoa colectiva n.º 501597875; número
e data da apresentação: PC 5-110203.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203048

SUBELA � SAPATARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8291; número e data da apresentação: PC 8-100203.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203047

SOLINGUE � FÁBRICA DE ARTIGOS 
DE BORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 061; identificação de pessoa colectiva n.º 501740953; número
e data da apresentação: PC 9-100203.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203046

BEERGAIA � CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 314; número e data da apresentação: PC 23-180203.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203044

ROMANA, PADARIA E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 907; identificação de pessoa colectiva n.º 502375671; número
e data da apresentação: PC 6-110203.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203042

LUSITANA � SERRAÇÃO E TANOARIA
DOS CARVALHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 250; identificação de pessoa colectiva n.º 500171068; número
e data da apresentação: PC 7-281102.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203041

MANUEL JOÃO MONTEIRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 25 329; identificação de pessoa colectiva n.º 500989982; número
e data da apresentação: PC 4-141102.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203038

LICÍNIO COELHO & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 636; identificação de pessoa colectiva n.º 502843217; número e
data da apresentação: PC 13-181202.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203036

ESTÚDIO DO BANHO � COMÉRCIO
DE ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 551; número e data da apresentação: PC 27-301202.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203033

FERNANDO ALVES & ROCHA � CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8243; número e data da apresentação: PC 2-040203.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à socie-
dade em epígrafe.

4 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203032
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RIBEIRO & SILVA GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 37 696; identificação de pessoa colectiva n.º 501390979; número
e data da apresentação: PC 1-040203.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

4 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203031

ROSA CARMO MENDES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 17 383; identificação de pessoa colectiva n.º 500404500; número
e data da apresentação: PC 7-291002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203030

SERRALHARIA A GRIJOENSE DE MANUEL
DE OLIVEIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 25 131; identificação de pessoa colectiva n.º 500206546; número
e data da apresentação: PC 3-291002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203028

J. M. � BEIRES SOCIEDADE CLÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 616; identificação de pessoa colectiva n.º 505491575; número
e data da apresentação: PC 8-291002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203026

GOMES FRANÇA � CONSTR., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 284; número e data da apresentação: PC 3-281002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

28 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203018

CONSTRUÇÕES MONTE MURADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6362; identificação de pessoa colectiva n.º 504096680; número
e data da apresentação: PC 5-281002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

28 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203014

M. PLANO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4981; identificação de pessoa colectiva n.º 503807435; número
e data da apresentação: PC 4-281002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

28 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203013

SANTARÉM
ALMEIRIM

MORE � CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 741/
980227; identificação de pessoa colectiva n.º 504151487; data:
020628.

Certifico que foram depositados todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 2001 da sociedade
em epígrafe.

12 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000203597

BORREGO LEONOR & IRMÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 78/
861014; identificação de pessoa colectiva n.º 500046794; data:
020628.

Certifico que foram depositados todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 2001 da sociedade
em epígrafe.

12 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000203596

REMEPRAL � RECTIFICADORA MECÂNICA
DE PRECISÃO DE ALMEIRIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 120/
870615; identificação de pessoa colectiva n.º 500674264; data:
020628.

Certifico que foram depositados todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 2001 da sociedade
em epígrafe.

12 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000203598

PRUDÊNCIO DA SILVA SANTOS, FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 104/
860926; identificação de pessoa colectiva n.º 501782800; data:
020628.

Certifico que foram depositados todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 2001 da sociedade
em epígrafe.

12 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000203599

ETR � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
DO RIBATEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 383/
920207; identificação de pessoa colectiva n.º 502714670; data:
020628.
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Certifico que foram depositados todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 2001 da sociedade
em epígrafe.

12 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000203600

CASA PRUDÊNCIO � SOCIEDADE
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 132/
870901; identificação de pessoa colectiva n.º 501875174; data:
020628.

Certifico que foram depositados todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 2001 da sociedade
em epígrafe.

12 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000203602

CLÍNICA VETERINÁRIA O PERDIGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 511/
940524; identificação de pessoa colectiva n.º 503224472; data:
020628.

Certifico que foram depositados todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 2001 da sociedade
em epígrafe.

12 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000203605

PSMRS � IMPORTAÇÃO MATERIAL DESPORTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 864/
000414; identificação de pessoa colectiva n.º 504919202; data:
020628.

Certifico que foram depositados todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 2001 da sociedade
em epígrafe.

12 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000203609

PSMRS � IMPORTAÇÃO MATERIAL DESPORTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 864/
000414; identificação de pessoa colectiva n.º 504919202; data:
020628.

Certifico que foram depositados todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 2000 da sociedade
em epígrafe.

12 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000203607

DELÍCIA DE ALMEIRIM � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 802/
990318; identificação de pessoa colectiva n.º 504762133; data:
020628.

Certifico que foram depositados todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 2001 da sociedade
em epígrafe.

12 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000203611

RIO MAIOR

RIOPRAÇA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Quinta do Momposteiro, Fráguas, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1345/
030221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030221.

Certifico que entre Emília Rosa Pedroso Domingos, divorciada,
residente na Quinta do Momposteiro, Fráguas, Rio Maior, e
Riopraça � Sociedade Imobiliária, L.da, com sede na dita Quinta do
Momposteiro, foi constituída uma sociedade comercial por quotas
com a denominação em epígrafe, que se há-de reger pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Riopraça � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na freguesia de Fráguas,
concelho de Rio Maior, à Quinta do Momposteiro, e durará por tempo
indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de mediação imo-
biliária.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios, Emília Rosa Pedroso Domingos e Riopraça � Sociedade Imo-
biliária, L.da

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representa-
ção, em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo de
um ou dois gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou
não, consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o
cargo fica ou não pendente de prestação de caução.

2 � Fica desde já nomeada gerente Emília Rosa Pedroso Domin-
gos.

3 � A sociedade fica validamente obrigada, nos actos e contra-
tos e na execução das deliberações da assembleia geral, com a as-
sinatura de um gerente.

4 � Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais, designadamente em letras de favor, fiança ou abonações.

5 � Fica desde já o gerente autorizado a adquirir quaisquer bens
imóveis ou móveis, tomar de aluguer ou arrendamento bens móveis
e imóveis, incluindo naqueles os veículos automóveis.

5.º

1 � Nem os gerentes nem qualquer dos sócios pode, sem consen-
timento da sociedade, exercer, por conta própria ou alheia, activi-
dade concorrente com a sociedade.

2 � No exercício por conta própria inclui-se a participação, por
si ou por interposta pessoa, em sociedade, qualquer que seja a frac-
ção do capital social na mesma subscrita.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando os sócios
não cedentes, nas cessões onerosas, do direito de preferência.

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

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

Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade pode-
rá deliberar a amortização das quotas nos seguintes casos:

a) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Por venda ou adjudicação judiciais de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Se por quaisquer actos ou factos o sócio seu titular fizer perigar

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo, nomeada-
mente se com a sociedade entrar, directa ou indirectamente, em
concorrência de qualquer espécie;

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

f) Se o seu titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 6.º;
g) Se em caso de partilha judicial ou extrajudicial por divórcio,

separação judicial de pessoas e bens ou só de bens a quota não ficar
a pertencer ao respectivo titular.

2 � A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea f)
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 a terceiros.

8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respecti-
vos direitos sociais serão exercidos pelos herdeiros, que designarão,
no prazo de 30 dias após o óbito, um de entre eles que a todos re-
presente na sociedade enquanto a quota permanecer indivisa; no
segundo caso, os direitos do interdito serão exercidos na sociedade
pelo seu representante legal.

9.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos com-
plementares de empresas, no capital de outras sociedades com ob-
jecto e natureza diferente, reguladas ou não por leis especiais, criar
novas empresas ou comparticipar na sua criação, podendo ainda a
sociedade associar-se pela forma que entender mais conveniente a
quaisquer entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas atra-
vés da sua direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob
qualquer forma.

10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, de harmonia com as condições que forem deliberadas em
assembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao quíntuplo do capital social e na proporção das suas
quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade de votos
representativos da totalidade do capital social.

Declararam ainda os outorgantes:
a) Que autorizam a gerência a proceder ao levantamento do ca-

pital social depositado na Caixa Geral de Depósitos, S. A., agência
de Sintra (Estefânia), nos termos da alínea a) do n.º 5 do citado ar-
tigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, para custear as des-
pesas de constituição, instalação e início de actividade e celebrar actos
e contratos antes do registo definitivo de constituição;

b) Que, sob compromisso de honra e nos termos do n.º 4 do ar-
tigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a importância cor-
respondente ao capital social já foi depositada na Caixa Geral de
Depósitos, S. A., agência de Sintra (Estefânia), no dia 1 de Feverei-
ro corrente.

Conferida. Está conforme.

5 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C. Santos. 2001388144

SANTARÉM

RAFAEL & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2021/
980729; identificação de pessoa colectiva n.º 502127546; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/170103.

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

Data: 18 de Outubro de 2002.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2000906036

MENDES, FONSECA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1073/
800923; identificação de pessoa colectiva n.º 500747717; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 9/150103.

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

Data: 30 de Dezembro de 2002.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2000906052

MARIA MADALENA DUARTE GAMEIRO � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4422/
030116; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/160103.

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2002, lavrada
a fl. 48 do livro n.º 544-A do Cartório Notarial do Cartaxo, Maria
Madalena Duarte Gameiro, solteira, maior, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Madalena Duarte Ga-
meiro � Sociedade Unipessoal, L.da, e terá a sua sede na Rua de Santo
António, 87, freguesia de Pombalinho, concelho de Santarém.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslo-
cada para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a preparação e comércio de chás
medicinais, cosméticos, perfumes e outros produtos naturais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, representado por uma
quota de igual valor pertencente à sócia única.

2 � À sócia poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, ou em sociedades reguladas
por legislação especial, com excepção da participação noutras so-
ciedades unipessoais por quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade é exercida por um gerente a desig-
nar pela assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme deli-
beração da assembleia geral.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente a sócia única.
3 � Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, é

suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sócia fica autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos respeitantes à prossecução do seu objecto social.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2000906060

ESPAÇO CIÊNCIA � APOIO PEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3731/
991117; identificação de pessoa colectiva n.º 504732102; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/170103.

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

Data: 26 de Dezembro de 2002.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2000906079
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SETÚBAL
BARREIRO

TCDEC � TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO
E DECORAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2813/
001031; identificação de pessoa colectiva n.º 505106876; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 5 e 6/020725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções do presidente do conselho de administra-
ção, José Maria da Costa Correia, e do vogal, Victor Joaquin Correia
Gomez, em 28 de Fevereiro de 2002 e 31 de Janeiro de 2002, res-
pectivamente, por renúncia;

2.º Nomeação do presidente e vogal do conselho de administra-
ção.

Data: 28 de Março de 2002.
Presidente, Carlos Orlando Nunes do Sacramento Campos, casa-

do, residente na Rua de Tristão Vaz, 6, 4.º, direito, Lisboa; vogal,
Patrícia de Barros do Sacramento Campos Alpalhão, casada, resi-
dente na Rua de Paulo Duque, 8, 4.º, frente, Cruz Quebrada, Dafundo.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000159546

SEIXAL

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES TRIGO & TRIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2405/
911029; identificação de pessoa colectiva n.º 502636815.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000297862

AZEVEDO, VIEIRA & FILHOS � FERRAGENS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2434/
911128; identificação de pessoa colectiva n.º 501614672.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000297420

SESIMBRA

JORGE & QUARESMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1414;
identificação de pessoa colectiva n.º 503024929; número e data da
apresentação: 20/020327.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos da prestação de contas referentes ao exer-
cício do ano de 2000.

27 de Março de 2002. � O Escriturário Superior, Fernando Joa-
quim Rolo Pedrosa. 1000074028

SOVANGEL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 516;
identificação de pessoa colectiva n.º 502250666; data da apresenta-
ção: P. C. 260602.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas de 2001.

26 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria Ro-
drigues Rosado do Carmo. 1000169666

SETÚBAL

TRANSPORTES VITORIANOS DE SETÚBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 818/
730703; identificação de pessoa colectiva n.º 500289751; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/
20020617.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerência de Manuel Carlos Borgas da Con-

ceição, em 31 de Dezembro de 2001, por renúncia.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 1000203638

ADELPHI GERE, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
TURÍSTICOS E HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6952/
20030205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20030205.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Adelphi Gere, Investimentos Imobi-
liários, Turísticos e Hoteleiros, S. A., e durará por tempo indetermi-
nado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Capitão Tenente Car-
valho Araújo, 52, 2.º, letra A, freguesia de Santa Maria da Graça,
concelho de Setúbal.

2 � Por simples deliberação da administração pode a sede social
ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a construção civil, obras públicas,
urbanização de terrenos para a construção, compra e venda de imó-
veis ou direitos sobre os mesmos e a revenda dos adquiridos para
esse fim; realização de estudos e projectos; arrendamento, gestão e
administração de bens imóveis; compra, venda, revenda, gestão e
exploração de unidades hoteleiras e actividades turísticas e a presta-
ção de serviços conexos com as actividades por si prosseguidas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro por todos os accionistas e encontra-se representado por
50 000 acções de valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � As acções � representadas em títulos de 1, 5, 10, 20, 50,
100, 500, 1000, 10 000 e 100 000 acções � podem ser nominati-
vas ou ao portador, registadas ou não, reciprocamente convertíveis
a pedido dos accionistas, a cargo de quem ficarão as despesas de
conversão.

3 � No caso de perda ou extravio de títulos, a administração
poderá declarar cancelados e de nenhum efeito os que se extravia-
ram e emitir outros em sua substituição.

4 � O capital social poderá ser elevado até ao limite de
5 000 000 de euros, por deliberação da administração, nos termos
legais.
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5 � A administração poderá alienar ou onerar quaisquer partici-
pações sociais que vierem a pertencer à sociedade e, bem assim,
adquirir, transmitir ou onerar acções próprias e realizar sobre elas
ou sobre quaisquer outras participações, todas as operações que jul-
gue convenientes.

6 � Nos aumentos de capital, os accionistas terão sempre prefe-
rência na subscrição de novas acções, na proporção das que possuí-
rem.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos da lei e nas
condições que forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade, através da administração, poderá adquirir ou alienar
participações em quaisquer sociedades, ainda que reguladas por leis
especiais, bem como associar-se a quaisquer pessoas singulares ou
colectivas para, nomeadamente, formar agrupamentos complemen-
tares de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico,
novas sociedades, consórcios e associações em participação, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculati-
vas para todos eles quando tomadas nos termos da lei e do contrato
pelo qual a sociedade se rege.

2 � A assembleia geral é o órgão a quem compete apreciar em
geral a administração e fiscalização da sociedade.

3 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez por ano
deliberando nos termos legais e extraordinariamente sempre que para
tal seja convocada pela administração ou pelos accionistas que per-
façam, pelo menos, uma quarta parte do capital social.

4 � A mesa da assembleia geral integrará um presidente e um
secretário eleito de entre os accionistas ou estranhos.

5 � A assembleia geral só poderá deliberar em primeira convoca-
ção com a participação de accionistas que representem 25 % do ca-
pital social, ou 40 % no caso de a reunião visar a alteração do con-
trato ou a fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade.

6 � Contar-se-á 1 voto por cada 100 acções, até ao máximo de
500 votos emitidos por cada accionista em nome próprio.

7 � As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos vo-
tos emitidos, salvo quando a lei ou o contrato dispuserem diversa-
mente.

8 � A responsabilidade da administração poderá ou não ser cau-
cionada, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração constituído por três membros.

2 � Compete ao conselho de administração exercer os mais
amplos poderes de representação, gestão e direcção da sociedade,
em juízo e fora dele, activa ou passivamente, competindo-lhe, in-
clusivamente, a aquisição, venda ou oneração de quaisquer bens móveis
e imóveis e direitos sociais, incluindo veículos automóveis, podendo
contrair para o efeito empréstimos bancários ou subscrever contra-
tos de leasing ou de ALD � Aluguer de Longa Duração.

3 � O conselho de administração designará um dos elementos para
exercer o cargo de presidente.

4 � Para obrigar a sociedade, em quaisquer actos ou contratos,
em juízo ou fora dele, é necessária e suficiente a assinatura de um
administrador ou de um procurador, quando este exista, e nos exac-
tos termos dos poderes que lhe foram concedidos.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos, ou categorias de actos
ou para determinados negócios, nos termos do artigo 407.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração reunirá ordinariamente de seis
em seis meses e extraordinariamente sempre que o entenda conve-
niente.

2 � A qualquer dos membros do conselho de administração pode
ser, por este, atribuída tarefa ou tarefas específicas da sua directa ou
exclusiva responsabilidade.

ARTIGO 11.º

O conselho de administração pode aprovar um regulamento in-
terno que orientará as suas reuniões e deliberações e que, enquanto
não for revogado pelo mesmo conselho, conterá as normas a que
este obedecerá, bem como os demais quadros da empresa.

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único efec-
tivo e um suplente.

2 � Enquanto a lei imperativamente o exigir, fará parte do ór-
gão de fiscalização um ou mais revisores oficiais de contas.

ARTIGO 13.º

1 � O órgão fiscalizador exercerá as funções de fiscalização da
sociedade referidas na lei.

2 � O órgão fiscalizador reunirá ordinariamente uma vez semes-
tralmente e, extraordinariamente, sempre que ele próprio o entenda
ou seja convocado pelo conselho de administração ou pela assem-
bleia geral com a antecedência mínima de oito dias.

ARTIGO 14.º

Os membros dos órgãos sociais e da mesa da assembleia geral se-
rão eleitos para mandatos de quatro anos, pela assembleia geral, sendo
permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

ARTIGO 15.º

Os lucros líquidos aprovados anualmente, depois de deduzida a
percentagem que a lei determinar para a constituição ou reintegra-
ção da reserva legal e as importâncias que a assembleia geral, sem
quaisquer limites, deliberar afectar a outras reservas ou à realização
de outros fins de interesse da sociedade, serão distribuídos aos accio-
nistas ou levados a conta nova, também de harmonia com o que for
deliberado pela assembleia geral.

Disposição transitória

1 � Ficam desde já nomeados administradores da sociedade, sem
caução para o efeito, Idalino José Lopes, casado, portador do bilhe-
te de identidade n.º 2052683, de 20 de Novembro de 1991, emitido
pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, residente na Rua de Gago
Coutinho e Sacadura Cabral, 6, 4.º, em Setúbal, António Simões
Martins, casado, portador do bilhete de identidade n.º 552198, de
19 de Maio de 1989, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lis-
boa, residente na Rua de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 6, 3.º,
direito, em Setúbal, e Maria Adélia Marques Simões Lopes, casada,
portadora do bilhete de identidade n.º 4109145, de 16 de Julho de
1997, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, residente na
Rua de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 6, 4.º, em Setúbal, sendo o
primeiro presidente do referido conselho de administração.

2 � A fiscalização da sociedade será exercida por fiscal único,
sendo desde já designado para o efeito Rogério Carlos Guedes Coe-
lho, revisor oficial de contas n.º 787, em representação da socie-
dade Reinaldo Soares, Rogério Coelho & José Jacob, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de António José
Batista, 16, 1.º, esquerdo, em Setúbal, sendo suplente José Candeias
Lourenço Jacob, revisor oficial de contas n.º 858, em representação
da sociedade Reinaldo Soares, Rogério Coelho & José Jacob, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na morada atrás
referida.

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 1000203628

SOFIMAL � SOCIEDADE DE OFTALMOLOGIA
E IMAGIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2320/
890901; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/20020930.

Certifico que a sociedade mencionada em epígrafe alterou a sua
sede, tendo, em consequência, o artigo 1.º do contrato ficado com a
seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação SOFIMAL � Sociedade de
Oftalmologia e Imagiologia, L.da, tem a sua sede em Setúbal, na Rua
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do Pintor Augusto Júlio, 3, e durará por tempo indeterminado a
contar de hoje.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 1000203626

CARDOSO, FERREIRA & SILVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 311/
591204; identificação de pessoa colectiva n.º 500326940; inscrição
n.º 17; números e data das apresentações: 15, 16 e 17/20021007.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e transformação em sociedade anónima.
Montante do reforço e como foi subscrito: 300,52 euros, em di-

nheiro, em partes iguais, por Pedro Miguel da Silva Novais, solteiro,
maior, residente na Avenida de Bento Gonçalves, 16, 6.º, C, Setú-
bal, e Margarida Mónica Bandeira Novais, residente na Rua de Fer-
nando Santos, 22, 1.º, Setúbal.

Data da deliberação: 20 de Agosto de 2002.
Termos da transformação:

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto

1.ª

1 � A sociedade adopta a denominação Cardoso, Ferreira & Sil-
va, S. A.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Santos, 22,
1.º, freguesia de São Julião, concelho de Setúbal, podendo, por deli-
beração do conselho de administração ou do administrador único, a
sociedade transferir a sua sede social para qualquer outro local, den-
tro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como criar fi-
liais, sucursais, agências ou qualquer outra forma de representação
permanente, em território nacional ou no estrangeiro.

2.ª

A sociedade tem por objecto a indústria da construção civil, aqui-
sição, construção e venda de imóveis, andares, edifícios ou quaisquer
construções ou edificações e compra de imóveis para revenda.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

3.ª

O capital social é de 125 000 euros, representado por 25 000 ac-
ções com o valor nominal de 5 euros cada e está integralmente subs-
crito e realizado.

4.º

1 � As acções são ao portador e poderão ser representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e 5000 acções.

2 � As acções podem revestir a forma escritural.
3 � Os títulos serão subscritos por dois administradores ou pelo

administrador único, podendo, no primeiro caso, uma das respecti-
vas assinaturas ser de chancela, autenticada com o carimbo da socie-
dade.

5.ª

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir ou alienar
acções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações
em direito permitidas.

2 � Igualmente nos termos da lei, poderá a sociedade emitir e
adquirir obrigações próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer
operações em direito permitidas.

3 � Os accionistas têm direito de preferência nos aumentos de
capital, na proporção das acções que possuírem, sem prejuízo dos
montantes reservados a subscrição pública pela assembleia geral.

6.ª

1 � Mediante deliberação da assembleia geral poderão ser exigi-
das aos accionistas prestações suplementares, uma ou mais vezes,
até ao limite de 1 250 000 euros.

2 � As prestações suplementares serão prestadas no prazo máxi-
mo de um mês contado da data da deliberação que as torne exigíveis.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

7.ª

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

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

8.ª

1 � A assembleia geral é composta por todos os accionistas que
detenham pelo menos 100 acções registadas em seu nome, sem pre-
juízo da faculdade legal de agrupamento dos pequenos accionistas para
o efeito.

2 � A cada 100 acções corresponde 1 voto.
3 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia

geral pelo respectivo cônjuge, por qualquer ascendente ou descen-
dente ou por qualquer membro da administração ou accionista.

4 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representados nas
assembleias gerais pela pessoa a quem, legal ou voluntariamente,
couber a respectiva representação.

9.ª

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um ou dois secretários, eleitos pela assembleia para o período de
três anos, os quais podem ser ou não accionistas, podendo ser reelei-
tos.

2 � Não obstante serem eleitos por prazo certo os membros da
mesa poderão manter-se em funções até ao limite de 180 dias após
o termo do prazo.

10.ª

As assembleias gerais serão convocadas com a antecedência míni-
ma de 30 dias.

11.ª

1 � A assembleia geral poderá reunir em primeira convocação
desde que ali se encontrem presentes ou representados accionistas
que detenham, pelo menos, 50 % do capital social.

2 � Na convocatória poderá fixar-se igualmente uma segunda data
para a reunião da assembleia geral, para o caso de esta, por falta de
quórum, não poder reunir em primeira convocatória, contando que
entre as duas datas medeiem mais de 15 dias.

CAPÍTULO V
Conselho de administração ou administrador único

12.ª

1 � A administração da sociedade incumbe a um conselho de
administração, composto por três ou cinco membros, ou a um ad-
ministrador único, eleitos pela assembleia geral.

2 � Os administradores podem ou não ser accionistas e serão
eleitos pelo período de três anos, podendo ser reeleitos.

3 � Ao presidente do conselho de administração, eleito pela as-
sembleia geral ou designado pelo conselho, cabe voto de qualidade
em caso de empate nas deliberações.

4 � A responsabilidade de cada um dos administradores será ou
não caucionada, conforme for deliberado em assembleia geral.

5 � A assembleia geral poderá designar um administrador-delega-
do, definindo os limites da delegação e sem prejuízo de igual facul-
dade caber ao próprio conselho de administração, nos termos da lei.

6 � O conselho de administração poderá nomear procuradores
para a sociedade nos termos gerais de direito.

13.ª

A remuneração dos membros do conselho de administração ou do
administrador único e do conselho fiscal serão fixadas em assem-
bleia geral.
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14.ª

1 � Ao conselho de administração ou ao administrador único
compete representar e gerir a sociedade nos mais amplos termos em
direito permitidos.

2 � Para além das atribuições gerais resultantes da lei e dos pre-
sentes estatutos compete ainda ao conselho de administração ou do
administrador único:

a) Gerir os negócios sociais e efectuar todas as operações relati-
vas ao seu objecto;

b) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, activa e passi-
vamente, podendo confessar, desistir, transigir ou comprometer-se
em arbitragens, bem como constituir quaisquer mandatários median-
te a outorga das competentes procurações;

c) Adquirir, alienar, hipotecar, onerar ou obrigar quaisquer bens
ou direitos, móveis ou imóveis, incluindo obrigações e acções, pró-
prias ou alheias e assinar contratos de locação financeira.

3 � É, porém, vedado aos membros da administração ou ao ad-
ministrador único vincular a sociedade em actos estranhos ao inte-
resse da mesma.

15.ª

1 � A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Com as assinaturas de dois administradores;
c) Com a assinatura do administrador único;
d) Com a assinatura de um administrador-delegado;
e) Com as assinaturas de um administrador e um procurador;
f) Com a assinatura de um administrador ou procurador com po-

deres especiais delegados para o acto.
2 � Havendo conselho de administração, em actos de mero ex-

pediente basta a assinatura de qualquer administrador ou procurador
e, quanto a este, nos limites da procuração.

CAPÍTULO VI

Conselho fiscal

16.ª

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a
um conselho fiscal composto por três membros efectivos e um su-
plente.

2 � É aplicável aos membros do conselho fiscal, com as neces-
sárias adaptações, o disposto nas cláusulas 12.ª, n.os 2, 3 e 4, e 13.ª

CAPÍTULO VII

Secretário da sociedade

17.ª

O conselho de administração ou o administrador único poderão
designar, para o período de três anos, renováveis, um secretário da
sociedade e um suplente.

CAPÍTULO VIII

Disposições diversas

18.ª

Os lucros sociais, extraída a parte destinada a constituir reservas
obrigatórias, terão o destino que lhes for dado por deliberação da
assembleia geral, sem qualquer limitação que não sejam as decorren-
tes de disposições legais imperativas.

19.ª

Em caso de liquidação da sociedade, e salvo deliberação em con-
trário, os administradores em exercício, contra os quais não esteja
em curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de respon-
sabilidade, passarão a exercer as funções de liquidatários.

Administrador e fiscal único designados em 29 de Agosto de 2002.
Prazo: triénio de 2002 a 2004.
Órgãos sociais:
Administrador único, Américo Martins de Novais, casado, resi-

dente na Rua de Fernando Santos, 20, Setúbal.

Conselho fiscal: fiscal único, Reinaldo Manuel Rodrigues Soares,
revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de Óscar Pacheco,
Casa do Moinho, lote 8, direito, Setúbal, inscrito na Câmara respec-
tiva sob o n.º 475; suplente, Rogério Carlos Guedes Coelho, revisor
oficial de contas, casado, residente na Praça de Portugal, 6, 3.º, es-
querdo, Setúbal, inscrito na Câmara respectiva sob o n.º 787.

Está conforme o original.

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

5 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 1000203623

FERRAGEIRA DO SUL � FERRAGENS, FERRAMENTAS,
CUTELARIAS, DROGARIA E UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 984/
770429; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20020627.

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: 4820$, por incorpo-

ração de reservas, em partes iguais pelos sócios.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, representado da seguinte for-
ma: uma quota de 5000 euros, pertencente ao sócio Francisco
Florêncio, e uma quota de 5000 euros, pertencente ao sócio João
Florêncio.

§ 1.º Os sócios poderão efectuar, livremente, à sociedade, supri-
mentos, com ou sem juros, conforme for deliberado em assembleia
geral.

§ 2.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, mediante deliberação unânime dos sócios.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 1000203619

ROLLAR � ALOJAMENTO PARA IDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6932/
20030123; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20030123.

Certifico que:
1) Finrol � S. G. P. S., S. A., com sede na Rua do Dr. António

Luís Pereira de Almeida, 9-A, Setúbal;
2) Jaime Manuel Pereira Rolão, casado com Clotilde Guilhermina

Saias Banha Rolão na comunhão de adquiridos, residente na Rua de
Mariano Coelho, 21, 6.º, Setúbal;

3) Clotilde Guilhermina Saias Banha Rolão,
constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

Denominação, sede

A sociedade adopta a firma ROLLAR � Alojamento para Idosos,
L.da, tem a sua sede na Rua do Dr. António Luís Pereira de Almeida,
9-A, em Setúbal, freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto acção social para pessoas idosas, com
alojamento, compreendendo as actividades desenvolvidas em lares
residenciais, residenciais de acolhimento e colocação familiar para
idosos. Apoio domiciliário.
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ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de 25 000 euros, encontrando-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, correspondendo este à soma das
seguintes quotas, uma no valor de 12 000 euros, pertencente à sócia
Finrol, S. G. P. S., S. A., outra no valor de 6500 euros, pertencente
ao sócio Jaime Manuel Pereira Rolão, e outra no valor de 6500 eu-
ros, pertencente à sócia Clotilde Guilhermina Saias Banha Rolão.

ARTIGO 4.º

Gerência

a) A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será constituída por dois
gerentes, sendo necessária a intervenção de apenas um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos. Ficam desde
já nomeados gerentes os sócios Jaime Manuel Pereira Rolão e Clo-
tilde Guilhermina Saias Banha Rolão.

b) A sociedade não poderá ficar obrigada em actos ou contratos
de responsabilidade alheia, tais como fianças, abonações ou letras
em favor.

c) A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para determinados actos ou categorias de actos ou deter-
minados negócios e, do mesmo modo, um gerente poderá delegar
noutro gerente nos termos do n.º 2 do artigo 261.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas entre sócios é livre, tal como a divisão de
quotas por herdeiros dos sócios; porém, quando a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, à qual fica reservado,
em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, o
direito de preferência na aquisição de quota que se deseja alienar,
pelo valor que lhe corresponder segundo o último balanço aprovado,
acrescido da parte que lhe couber em quaisquer de quota que se deseja
alienar, pelo valor que lhe corresponder segundo o último balanço
aprovado, acrescido da parte que lhe couber em quaisquer fundos
sociais.

ARTIGO 6.º

Transferência de sede

A sociedade poderá transferir a sua sede para qualquer outro local
do concelho limítrofe, bem como criar, encerrar, transferir filiais,
agências, sucursais ou outras formas de representação, bem como
estabelecimentos em território nacional ou estrangeiro, mediante
deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Participação

A sociedade poderá participar ou associar-se com outras socieda-
des de responsabilidade limitada já existentes ou a constituir, nacio-
nais ou estrangeiras, e em agrupamentos complementares de empre-
sas, mediante deliberação em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Amortização

A sociedade poderá, nas condições legalmente estabelecidas, amor-
tizar a quota de qualquer dos sócios nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de interdição, falência, insolvência ou entrada em li-

quidação do sócio;
c) Quando as quotas forem objecto de penhora, arresto ou qual-

quer outro procedimento judicial;
d) Quando o titular da quota ao amortizar tenha violado as dispo-

sições do presente pacto social;
e) Quando, por divórcio, separação de pessoas e bens ou separa-

ção de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fica a perten-
cer ao seu titular inicial;

f) Quando algum dos sócios prejudicar a sociedade no seu bom
nome ou no seu património.

ARTIGO 9.º

A sociedade só se dissolverá nos casos legais e, em caso de morte
ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com os
herdeiros representantes do falecido ou interdito.

§ único. No entanto, enquanto a quota do sócio falecido ou inter-
dito estiver indivisa, os seus herdeiros ou representantes deverão
escolher um só de entre todos que os represente na sociedade.

ARTIGO 10.º

Disposições transitórias

Qualquer gerente, ou seu representante legal, fica desde já autori-
zado a proceder:

a) Ao levantamento do capital social depositado em nome da
sociedade, a fim de fazer face às despesas de instalação e expansão
inerentes ao seu funcionamento;

b) A celebrar quaisquer actos ou contratos antes do registo defi-
nitivo da sua constituição.

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 1000203617

CONSTRUÇÕES SUL PONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 940/
760827; identificação de pessoa colectiva n.º 500437211; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 5/991119.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 8 000 000$, sendo

300 000$ em dinheiro e 7 700 000$ por incorporação de presta-
ções suplementares, em partes iguais pelos sócios.

Artigos alterados: 3.º e 5.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e está dividido em duas quotas de 5 000 000$, perten-
centes uma a cada um dos sócios, João Vítor da Cruz Nunes da Con-
ceição e José Manuel Santos Rodrigues.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, per-
tence a dois ou mais gerentes, sócios ou não, ficando desde já no-
meados os actuais sócios.

Está conforme o original.

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

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 3000100463

BORGES & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 950/
761215; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 21/981230.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
1997.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 3000100474

VIANA DO CASTELO
CAMINHA

JOAQUIM COSTA, SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 292/
881011; identificação de pessoa colectiva n.º 502048093; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 1/020712.

Certifico que, por escritura exarada no dia 16 de Abril de 2002, a
fl. 48 do livro n.º 73-D do Cartório Notarial de Caminha, foi altera-
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do o contrato de sociedade nos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, sendo elimi-
nado o artigo 5.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Maria Cruz Cunha � Pen-
são e Restaurante, Sociedade Unipessoal, L.da, tem o outorgante João
Maria Cruz Cunha como único sócio, e tem a sua sede na Rua da
Corredoura, 15, na freguesia e concelho de Caminha.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar
filiais, sucursais e quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em pensão e restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 19 951 euros e 91 cêntimos, integralmente
realizado em dinheiro, representado por uma quota única desse va-
lor, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será desempenhada pelo único sócio, João
Maria Cruz Cunha, nomeado gerente, sendo suficiente a sua inter-
venção para obrigar validamente a sociedade.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção actua-
lizada ficou depositado na pasta respectiva.

14 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538090

JOSÉ JOAQUIM FIDALGO MALHEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 141/
780215; identificação de pessoa colectiva n.º 500738742; inscrição
n.º 8; números e data da apresentação: 4 e 4/020117.

Certifico que, por escritura de divisão, cessões de quotas, aumen-
to de capital, unificações de quotas e alteração parcial do pacto
social, de 28 de Dezembro de 2001, a fl. 9 do livro n.º 67-D do
Cartório Notarial de Caminha, foi aumentado e redenominado o
capital social da sociedade em epígrafe, em 4 512 050$, por incor-
poração de reservas legais, passando a ser de 25 000 euros, tendo o
contrato de sociedade sido alterado nos seus artigos 3.º e 5.º, passan-
do a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita, é de 25 000 euros, dividido em
quatro quotas: duas do valor nominal de 7500 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Cândido Luís Melo da Cunha e Rita
Maria Aldeia Ramalhosa da Cunha, e duas do valor nominal de
5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos
Malheiro dos Santos e Fábio José Ramalhosa da Cunha.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, pertencem aos sócios Cândido Luís Melo
da Cunha, Rita Maria Aldeia Ramalhosa da Cunha, Carlos Malheiro
dos Santos e Fábio José Ramalhosa da Cunha, sendo suficiente a
assinatura de qualquer um deles para obrigar a sociedade.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção actua-
lizada ficou depositado na pasta respectiva.

9 de Maio de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000071996

MELGAÇO

ESCOLA DE RAFTING, ATLÂNTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 125/
970103; identificação de pessoa colectiva n.º 503831352; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 14/020327; pasta n.º 125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital social de 1240$ para 5000 euros e redenominação do ca-
pital social para euros, ficando assim alterado parcialmente o con-
trato quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos bens e valores constantes de escrituração
social, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 3000 eu-
ros, pertencente à sócia Marylene Françoise Lombardo, e outra de
2000 euros, pertencente ao sócio Manuel Augusto Marques Janeiro.

Está conforme.

7 de Maio de 2002. � A Conservadora, Ana Cláudia Borges
Fernandes da Silva. 1000074544

VIANA DO CASTELO

MULTIBOLBOS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA A FLORICULTURA PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2615; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 28/
20030226.

Certifico que, por escritura de 26 de Novembro de 2002, exarada
de fl. 79 a fl. 82 do livro n.º 337-E do 1.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto ao
n.º 1 do artigo 3.º e n.os 2 e 3 do artigo 4.º, que passam a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor de 2375 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Dias Brandão;
outra do valor de 1375 euros, pertencente à sócia Sílvia de Jesus
Peixoto da Silva Correia, e outra do valor de 1250 euros, perten-
cente ao sócio Joaquim Alberto da Rocha Lopes.

ARTIGO 4.º

2 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios Luís Fili-
pe Dias Brandão, Sílvia de Jesus Peixoto da Silva Correia e Joaquim
Alberto da Rocha Lopes.

3 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de um só gerente.

Está conforme o original.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

3 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000861512

JOSÉ BRANCO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3167; identificação de pessoa colectiva n.º 505752743; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/20030226.

Certifico que, por escritura de 13 de Fevereiro de 2003, exarada
de fl. 105 a fl. 106 do livro n.º 344-E do 1.º Cartório Notarial de
Viana do Castelo, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto
ao artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes, ficando
desde já nomeados gerentes os sócios José Martins Fernandes Bran-
co e Carlos Faria Branco.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes, bastando para ac-
tos de mero expediente, movimentação de contas bancárias e assi-
natura de cheques a assinatura apenas de um gerente.

Está conforme o original.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

3 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000861490
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HIDRAUVIANENSE � SERVIÇOS DE ENGENHARIA
HIDRÁULICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2702; identificação de pessoa colectiva n.º 505130505; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 44/20030225.

Certifico que por escritura de 5 de Fevereiro de 2003, exarada de
fl. 14 a fl. 15 do livro 344-E do 1.º Cartório Notarial de Viana do
Castelo, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto ao
artigo 4.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes, fi-
cando desde já nomeados gerentes os sócios Luís Manuel Fernandes
Antunes e Maria Júlia dos Santos Ruivo Antunes.

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

Está conforme o original.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

3 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000861466

HIDRAUVIANENSE � SERVIÇOS DE ENGENHARIA
HIDRÁULICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2702; identificação de pessoa colectiva n.º 505130505; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/
20030225.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta
a cessação de funções do gerente Marco Paulo Rodrigues Pinto, por
renúncia.

Data: 5 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000861474

M. VAZ DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3452; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20030226.

Certifico que, por escritura de 19 de Fevereiro de 2003, exarada
de fl. 52 a fl. 53 v.º do livro n.º 345-E do 1.º Cartório Notarial de
Viana do Castelo, foi celebrado por Maria Alves Vaz e Carlos Al-
berto Vaz de Sousa, um contrato de sociedade, que passa a reger-se
pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma M. Vaz de Sousa, L.da, e tem a sua
sede social na Rua de Manuel Espregueira, 166, rés-do-chão, fregue-
sia de Viana do Castelo (Monserrate), cidade e concelho de Viana do
Castelo.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade
deslocar a sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos de deco-
ração e de toda a espécie de louças, vidros e cristais; de artigos de
vestuário e de confecções; de artigos de artesanato e têxteis; paste-
laria e restaurante (fabrico e venda).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e divide-se em duas quotas iguais, no valor cada de
12 500 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes, ficando
desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital, até ao montante do capital social
e na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém, a estranhos, de-
pende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas com uma antecedência
mínima de 20 dias.

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000861504

ARMANDO MACIEL & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3446; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
20030218.

Certifico que, por escritura de 6 de Fevereiro de 2003, exarada de
fl. 61 a fl. 62 do livro n.º 201-E do Cartório Notarial de Esposende,
e documento complementar, foi celebrado por Armando da Silva
Maciel e Paulo Jorge Nogueira Maciel, um contrato de sociedade,
que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Armando Maciel & Filho,
L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem sede no lugar do Giestal, freguesia de Car-
voeiro, concelho de Viana do Castelo.

2 � Por simples decisão da gerência, poderá a sociedade transfe-
rir a sua sede social para qualquer outro local dentro do mesmo con-
celho ou concelho limítrofe, bem como abrir, transferir ou encerrar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
social, em qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho e sua transfor-
mação de pedra e seus derivados. Importação e exportação.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor de 35 000 euros, pertencente ao sócio Armando da Silva
Maciel, e outra no valor de 15 000 euros, pertencente ao sócio Paulo
Jorge Nogueira Maciel.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital, até ao montante deste e na proporção das suas quo-
tas, bem como poderão fazer os suprimentos de que ela carecer, nos
termos e condições que vierem a ser aprovados em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-

dade, à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro lugar,
e aos sócios não cedentes, em segundo.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, de acordo com o que
for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.
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ARTIGO 7.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
bastante a assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 8.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000860591

VASRIMA � ENGENHARIA E SEGURANÇA
NO TRABALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3445; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20030218.

Certifico que, por documento particular de 18 de Fevereiro
de 2003, foi celebrado por Vítor Manuel Antunes da Silva, um con-
trato de sociedade unipessoal, que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

1.º

A sociedade adopta a firma VASRIMA � Engenharia e Segurança
no Trabalho, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Sítio da
Pedreira, 128, freguesia de Meadela, concelho de Viana do Castelo.

§ único. A gerência, mediante simples deliberação, poderá insta-
lar sucursais, agências, filiais ou qualquer outra forma de representa-
ção onde e quando julgar conveniente, podendo ainda mudar a sede
social para dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

1 � O objecto consiste na elaboração de estudos e projectos de
engenharia civil, levantamentos topográficos e prestação de servi-
ços no âmbito da segurança no trabalho.

2 � Mediante prévia deliberação do sócio, a sociedade poderá
adquirir participações noutras sociedades de responsabilidade limita-
da, com objecto social idêntico ou diferente.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado por uma quota única desse valor.

§ único. O sócio poderá deliberar a exigibilidade de prestações
suplementares de capital até ao dobro do montante do capital social.

4.º

1 � A gerência pertence ao sócio único, Vítor Manuel Antunes
da Silva, que desde já fica nomeado gerente.

2 � O exercício da gerência será remunerado ou não, conforme
deliberação da assembleia geral.

3 � Para obrigar a sociedade em todos e quaisquer actos e con-
tratos é necessária e suficiente a assinatura da gerência.

5.º

Em ampliação dos seus poderes normais e, mesmo antes do regis-
to da sociedade, a gerência poderá adquirir, alienar, trocar, onerar,
arrendar ou tomar de arrendamento, alugar ou tomar de aluguer e
celebrar contratos de locação financeira, em quaisquer condições e
prazos, relativamente a quaisquer bens móveis ou imóveis.

6.º

A sociedade entra em actividade nesta data, ficando a gerência
desde já autorizada a levantar a totalidade do capital já realizado e
depositado à ordem da sociedade no Banco Nacional de Crédito
Imobiliário, S. A., a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, e para compra dos equipamentos e mercadorias
necessários ao início de actividade.

Declarou, ainda, o outorgante que, para efeitos do disposto no
n.º 1 do artigo 270.º-C do Código das Sociedades Comerciais, não é
sócio de outra sociedade unipessoal por quotas.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000860583

ACOFICO � COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3447; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20030221.

Certifico que, por escritura de 13 de Fevereiro de 2003, exarada
de fl. 140 a fl. 141 v.º do livro n.º 344-E do 1.º Cartório Notarial de
Viana do Castelo, foi celebrado por Carlos Filipe Ramos Coelho e
António Avelino Gigante Afonso Coelho, um contrato de sociedade,
que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ACOFICO � Comércio Internacio-
nal de Materiais de Construção, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é no lugar de Vieito, freguesia de Perre, concelho de
Viana do Castelo.

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

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso de materiais de
construção, materiais para instalação eléctrica, equipamento sanitá-
rio e comércio por grosso de têxteis, importação e exportação de
materiais de construção, materiais de instalação eléctrica e de têx-
teis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma do valor de 10 000 euros,
pertencente ao sócio Carlos Filipe Ramos Coelho, e outra do valor
de 90 000 euros, pertencente ao sócio António Avelino Gigante
Afonso Coelho.

ARTIGO 5.º

A gerência será exercida por dois gerentes, sendo desde já nomea-
dos gerentes os sócios Carlos Filipe Ramos Coelho e António Ave-
lino Gigante Afonso Coelho.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 6.º

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

Declarou, ainda, o outorgante sob a sua responsabilidade, que o
depósito do referido capital já se encontra efectuado em instituição
de crédito em nome da sociedade.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000860761

COLOPER � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3449; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 56/
20030221.

Certifico que, por escritura de 13 de Fevereiro de 2003, exarada
de fl. 117 a fl. 119 do livro n.º 344-E do 1.º Cartório Notarial de
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Viana do Castelo, foi celebrado por José Lourenço Pereira, Maria
Helena Lima Lourenço Pereira Duarte e José Carlos Lima Lourenço
Pereira, um contrato de sociedade, que passa a reger-se pelo seguin-
te pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COLOPER � Construções, L.da, e
tem  a sua sede social na Rua Central, 16, freguesia de Geraz do
Lima (Santa Maria), concelho de Viana do Castelo.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade
deslocar a sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em compra e venda de terrenos
para construção ou urbanização; compra e venda de edifícios, com
ou sem propriedade horizontal, e revenda dos adquiridos para esse
fim; construção de edifícios para venda em propriedade horizontal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e divide-se em três quotas, sendo: uma no valor de
20 000 euros, pertencente ao sócio José Lourenço Pereira; uma no
valor de 15 000 euros, pertencente à sócia Maria Helena Lima Lou-
renço Pereira Duarte, e uma no valor de 15 000 euros, pertencente
ao sócio José Carlos Lima Lourenço Pereira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida por três gerentes, ficando
desde já nomeados gerentes os sócios José Lourenço Pereira, Maria
Helena Lima Lourenço Pereira Duarte e José Carlos Lima Lourenço
Pereira.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes, bastando para ac-
tos de mero expediente a assinatura apenas de um gerente.

ARTIGO 5.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital, até ao montante do capital social
e na proporção das respectivas quotas.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000860796

CONSTRUÇÕES LEAL & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3451; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20030224.

Certifico que, por escritura de 11 de Fevereiro de 2003, exarada
de fl. 74 a fl. 75 v.º do livro n.º 344-E do 1.º Cartório Notarial de
Viana do Castelo, foi celebrado por José Pedro Pedra da Costa Leal
e Maria Madalena Pereira Vicente, um contrato de sociedade, que
passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Leal & Pereira, L.da, e
tem a sua sede no lugar da Aldeia, freguesia de Deocriste, deste con-
celho de Viana do Castelo, e a sua duração é por tempo indetermi-
nado a contar de hoje.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, e criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas de representação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e divide-se em duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma
de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas são livres entre os sócios. Porém, a
estranhos fica dependente do consentimento da sociedade, à qual,
em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo, é reservado o direito
de preferência.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida por um gerente, ficando desde
já nomeado gerente o sócio José Pedro Pedra da Costa Leal.

ARTIGO 6.º

Por morte, interdição ou inabilitação de um sócio, a sociedade
continuará com os herdeiros do falecido ou representante do inter-
dito ou inabilitado, devendo aqueles, no prazo de 30 dias, escolher
entre si, um que a todos represente na sociedade, enquanto a respec-
tiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de avisos pos-
tais registados, dirigidos para o domicílio dos sócios, com indicação
dos assuntos a tratar e com a antecedência mínima de 20 dias, pelo
menos, desde que a lei não exija outros prazos e formalidades.

Assim o disseram e outorgaram, declarando que a gerência poderá
celebrar quaisquer negócios compreendidos no objecto social, antes
do registo definitivo da sociedade, bem como tomar de arrendamen-
to ou trespasse quaisquer locais, ficando ainda a gerência, desde já,
autorizada a levantar o capital depositado, nos termos da alínea b)
do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a fim
de custear as despesas de constituição e registo da sociedade, insta-
lação da sede social e compra de bens de equipamento.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000860800

ARQUESTÊXTIL � SOCIEDADE DE CONFECÇÕES,
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3209; identificação de pessoa colectiva n.º 505620049; inscrição
n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 36 e 35/20030124.

Certifico que, por escritura de 15 de Novembro de 2002, exarada
de fl. 69 a fl. 70 v.º do livro n.º 80-E do 2.º Cartório Notarial de
Viana do Castelo, foi alterado o pacto da sociedade supra 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 de igual valor nominal de
2500 euros, pertencentes cada uma delas aos sócios Nuno Carvalho
da Silva e Zilda da Conceição Carminé de Carvalho.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes Nuno Carva-
lho da Silva, ora designado gerente, e Zilda da Conceição Carminé
de Carvalho, já anteriormente designada gerente, a quem são confe-
ridos poderes de gestão e de representação.

§ 1.º A gerência será remunerada, conforme for deliberado em
assembleia geral, podendo esta remuneração ser constituída, no todo
ou em parte, por uma participação nos lucros da sociedade.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

Certifico, ainda, que foi depositada fotocópia da escritura da qual
consta a cessação de funções da gerente Maria das Dores Carvalho
da Silva Barbosa, por renúncia.

Data: 15 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000862837
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EDGAR MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 585; identificação de pessoa colectiva n.º 500980365; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 159/20011228.

Certifico que, por acta de 26 de Junho de 2001, foi aumentado o
capital de 1 000 000$ para 5000 euros, passando o artigo 4.º a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
dividido em três quotas, sendo uma de 2493,99 euros e outra de
1256,01 euros, pertencentes a Edgar Manuel da Rocha Mesquita, e
outra de 1250 euros, pertencente a Carla da Conceição Carvalho
Mesquita.

Está conforme o original.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

21 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000864570

CÉLIA O. M. GONÇALVES, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula n.º 3;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 30/20030207.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta
o encerramento da liquidação do estabelecimento supra, tendo as
contas sido encerradas em 10 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000860567

CENTERSTATION � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3057; identificação de pessoa colectiva n.º 505495945; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 4/20030131.

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2001, exarada
a fl. 2 do livro n.º 301-E do 1.º Cartório Notarial de Viana do Cas-
telo, foi alterado o pacto da sociedade supra, tendo o artigo 3.º, o
n.º 1 do artigo 9.º e o n.º 1 do artigo 26.º, ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 2 000 000 de euros e encontra-se integralmente subscrito e reali-
zado.

2 � O capital social é dividido em 2 000 000 acções ordinárias,
cada uma com o valor nominal de 1 euro, subscrito pelos seguintes
accionistas:

a) Estaçãoshopping � Imobiliária, S. A., subscreve 1 000 000 de
acções;

b) Imovalue, B. V, subscreve 800 000 acções;
c) Sonae Imobiliária, Assets, SGPS, S. A., subscreve 200 000 ac-

ções.
ARTIGO 9.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto de cinco membros efectivos, os quais designarão o presidente,
sendo composto por Manuel Fernando Marinho Felgueiras Painhas,
Adolfo Antero Stuart de Vasconcelos Moura Ribeiro, Álvaro Car-
mona e Costa Portela, José Edmundo Medina Barroso de Figueiredo
e Fernando Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira.

ARTIGO 26.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e um secretário, ficando desde já nomeados, respectivamente,
Joaquim Albano Martins Pereira Mendes e António Ferreira da Silva.

Que, assim, dando forma legal ao deliberado, pela presente escri-
tura e nas qualidades em que outorgam, declaram aumentado o capi-

tal da referida sociedade, bem como a alteração de pacto efectuada,
nos termos expostos.

Está conforme o original.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

13 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de
Fátima Ribeiro Morais de Macedo. 2000861423

VIANAPESCA, CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES
NAVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3062; identificação de pessoa colectiva n.º 505669951; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 25/20030221.

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2002, exarada
de fl. 125 a fl. 127 v.º do livro n.º 339-E do 1.º Cartório Notarial de
Viana do Castelo, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto
aos artigos 3.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 60 000 euros, dividido em três quotas, sen-
do: uma no valor de 54 000 euros, pertencente ao sócio Francisco
Portela Rosa; uma no valor de 3000 euros, pertencente à sócia
VIANAPESCA � O. P., Cooperativa de Produtores de Peixe de Viana
do Castelo, C. R. L., e outra no valor de 3000 euros, pertencente ao
sócio Alexandrino Joaquim da Cunha Correia Faria.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida por um gerente, o sócio
Alexandrino Joaquim da Cunha Correia Faria,, que desde já é no-
meado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em actos e contratos é suficiente a
assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

26 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000860826

MARIA AGOSTINHA DE MIRANDA DIAS & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1126; identificação de pessoa colectiva n.º 501987614; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 5/20030221.

Certifico que, por escritura de 27 de Janeiro de 2003, exarada de
fl. 120 a fl. 122 do livro n.º 342-E do 1.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto ao
artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 939 euros e 90 cêntimos, e corresponde à soma de duas quotas:
uma no valor de 18 954 euros e 32 cêntimos, pertencente à sócia
Maria Agostinha de Miranda Dias, e outra no valor de 5985 euros e
58 cêntimos, pertencente ao sócio Abílio Rodrigues Areias.

Está conforme o original.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

24 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000860753

VIANAPESCA, CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES
NAVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3062; identificação de pessoa colectiva n.º 505669951; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20030221.
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Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta
a cessação de funções do gerente Francisco Portela Rosa, por re-
núncia.

Data: 18 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000861415

CASTELMAR � SOCIEDADE DE PRODUTOS
ALIMENTARES CONGELADOS DE VIANA DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 635; identificação de pessoa colectiva n.º 501182039; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 59/20030116.

Certifico que, por escritura de 26 de Dezembro de 2002, exarada
de fl. 19 a fl. 21 do livro n.º 84-H, e escritura de 17 de Fevereiro
de 2003, exarada de fl. 81 a fl. 82 v.º do livro n.º 87-H do 2.º Car-
tório Notarial de Viana do Castelo, foi alterado o pacto da socie-
dade em epígrafe quanto aos artigos 3.º e 7.º, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
14 963 euros e 94 cêntimos, dividido em duas quotas, pertencendo
uma à sócia Ana Vanessa do Rego Leite, no valor nominal de
4489 euros e 18 cêntimos, e outra ao sócio Humberto José do Rego
Leite, no valor nominal de 10 474 euros e 76 cêntimos.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua
representação, em juízo e fora dele, pertencem ao sócio Humberto
José do Rego Leite, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. Para validamente obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos é necessária a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

27 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000861440

LIMA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1037; identificação de pessoa colectiva n.º 501831851; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 34/20030210.

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2002, exarada
de fl. 9 a fl. 11 do livro n.º 84-H do 2.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto
aos artigos 1.º e 3.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do General Luís do Rego, 73,
da freguesia de Viana do Castelo (Monserrate), da cidade e concelho
de Viana do Castelo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros, di-
vidido em duas quotas: uma no valor nominal de 92 647 euros e
10 cêntimos, pertencente ao sócio José Manuel Lopes Lima, e ou-
tra no valor nominal de 7352 euros e 90 cêntimos, pertencente à
sócia Jacinta Maria Lima de Carvalho.

Está conforme o original.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

24 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000860770

MONTINORTE � CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES
EM METALO-MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 838; identificação de pessoa colectiva n.º 501473343; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 26/
20030214.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da qual consta a
mudança de sede da sociedade supra para a Rua do Gontim, 77, rés-
-do-chão, esquerdo, freguesia de Santa Maria Maior, Viana do Castelo.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000860605

CONFECÇÕES COSTA VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1087; identificação de pessoa colectiva n.º 501918973; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 15/20030224.

Certifico que, por acta de 30 de Novembro de 2001, rectificada
em 19 de Abril de 2002, foi aumentado o capital de 1 000 000$ para
5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º do pacto, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios Manuel Félix Gomes Arezes e Maria Alice
Martins Sotto Mayor Arezes.

Está conforme o original.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

25 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000860788

IQV � AGRO PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3436; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20030203.

Certifico que, por escritura de 12 de Dezembro de 2002, exarada
de fl. 97 a fl. 99 v.º do livro n.º 82-H e documento complementar
do 2.º Cartório Notarial de Viana do Castelo, foi celebrado um con-
trato de sociedade anónima, que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de IQV � Agro Portugal, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Zona Industrial F1, freguesia de São Romão
de Neiva, na cidade e concelho de Viana do Castelo, e durará por
tempo indeterminado a partir da presente data.

2 � O conselho de administração poderá criar, dentro e fora do
País, delegações ou qualquer forma de representação que julgue con-
veniente.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e a reta-
lho de produtos para a agricultura e pecuária.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir e alienar participações em sociedades
com objecto diferente do referido no artigo 2.º, em sociedades regu-
ladas por leis especiais, em sociedades de responsabilidade limitada,
bem como associar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeada-
mente, formar agrupamentos complementares de empresas, novas
sociedades, consórcios e associação em participação.
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CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros e encontra-se integral-
mente realizado.

2 � O capital social está representado por 10 000 acções ordi-
nárias do valor nominal de cinco euros cada.

3 � Haverá títulos representativos de 1, 5, 10, 100 e 200 ac-
ções.

4 � O capital social está representado por 10 000 acções, todas
nominativas, mas que poderão ser convertidas em acções ao porta-
dor a requerimento do accionista e desde que tal conversão seja au-
torizada pela assembleia geral.

5 � Os títulos representativos das acções serão sempre assinados
por dois administradores, podendo ambas as assinaturas ser de chan-
cela por eles autorizada.

Transmissão

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão inter vivos das acções nominativas a accionis-
tas ou não accionistas fica dependente do consentimento da socie-
dade, tendo os accionistas preferência na sua aquisição. A concessão
ou recusa do consentimento da sociedade para a transmissão de ac-
ções compete ao conselho de administração.

2 � O conselho de administração deverá pronunciar-se no prazo
de 60 dias, contados da data do pedido de consentimento, sob pena
de transmissão das acções de forma livre.

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

4 � Tratando-se de transmissões a título gratuito, ou provando-
-se haver simulação de preço nas transmissões onerosas, a aquisição
far-se-á pelo valor real determinado nos termos previstos no ar-
tigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

5 � Não carecem de consentimento da sociedade as transmissões
mortis causa.

Preferência

ARTIGO 7.º

1 � Os accionistas terão direito de preferência na transmissão
inter vivos das acções nominativas, exceptuando-se dessa preferên-
cia as transmissões mortis causa.

2 � Para o efeito do exercício desse direito de preferência, o
accionista que pretenda alienar parte ou totalidade das suas acções,
transmitirá essa sua intenção ao conselho de administração da so-
ciedade, por meio de carta registada com aviso de recepção, identi-
ficando o adquirente e indicando quais as condições em que vão efec-
tuar a venda. O conselho de administração dará por sua vez,
conhecimento aos demais accionistas por igual forma e dentro do
prazo máximo de 10 dias, do conteúdo daquela comunicação.

3 � Os accionistas interessados na preferência, comunicarão esta
sua pretensão ao conselho de administração, por carta registada e
dentro do prazo de 10 dias a contar da recepção da referida carta, e
aquele órgão nos 10 dias seguintes informará os accionistas alienantes
da intenção daqueles.

4 � No caso de dois ou mais accionistas pretenderem exercer o
direito de preferência, as acções objecto de transmissão serão rateadas
entre os mesmos na proporção do número de acções de que cada um
for titular.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos ter-
mos da lei e nas condições a estabelecer pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

1 � São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

2 � O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro
anos, sendo permitida reeleição uma ou mais vezes.

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, eleitos pela assembleia geral.

2 � Na assembleia geral terão direito de voto todos os accionis-
tas, conforme o artigo 12.º, n.º 1.

ARTIGO 11.º

1 � A convocação da assembleia é feita pelo presidente da mesa
da assembleia geral, salvo nos casos especiais previstos na lei.

2 � Na convocatória, as publicações exigidas por lei, podem ser
substituídas por cartas registadas expedidas com um mínimo de 21 dias
de antecedência.

3 � A assembleia geral reunirá, pelo menos, no 1.º trimestre de
cada ano, a fim de deliberar sobre as matérias que sejam, por lei e
contrato, da sua competência.

ARTIGO 12.º

1 � Tem direito a voto o accionista titular de acções registadas
em seu nome ou depositadas na sede social ou ainda nas instituições
de crédito, desde que comprovado por carta, emitida pela respectiva
instituição, que dê entrada na sociedade, pelo menos, oito dias antes
da data de realização da assembleia.

2 � É lícito aos accionistas fazerem-se representar na assembleia
geral por outros, por um membro do conselho de administração, pelo
cônjuge, ascendente ou descendente, bastando carta ou fax dirigido
ao presidente da assembleia geral. Os accionistas estrangeiros pode-
rão fazer-se representar por não accionistas.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral poderá funcionar desde que estejam pre-
sentes accionistas que representem, pelo menos, 51 % do capital
social, tanto em primeira como em segunda convocatória.

2 � Para deliberar a fusão, cisão, transformação e dissolução da
sociedade, ou para alterar o disposto nos artigos 15.º e 16.º, n.º 2,
deverão estar presentes ou representados accionistas que detenham,
pelo menos, acções que representem mais de dois terços do capital,
quer a assembleia reúna em primeira ou segunda convocação, sem
prejuízo das disposições legais imperativas em contrário.

3 � A assembleia geral poderá deliberar aumentos de capital.

ARTIGO 14.º

Os membros dos cargos sociais, poderão ser ou não remunerados,
conforme o que for decidido em assembleia geral. Essa remuneração
será fixada pela assembleia geral, podendo assumir a forma de orde-
nado fixo, percentagem nos lucros ou outros benefícios, em conjun-
to ou apenas em algumas dessas modalidades.

Administração

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto por três, cinco, sete, novo ou onze membros, conforme o que
for deliberado em assembleia geral, a qual designará os administrado-
res e o seu presidente.

2 � Poderão ser eleitos administradores suplentes, até número
igual a um terço do número de administradores efectivos.

3 � Os membros do conselho de administração poderão ser ac-
cionistas ou quaisquer outras pessoas com idoneidade para o exercí-
cio desses cargos, conforme o que for deliberado pela assembleia geral.

4 � O conselho de administração poderá delegar num ou mais
administradores ou numa comissão executiva a competência e os
poderes de gestão dos negócios sociais que entenda dever atribuir-
-lhe.

ARTIGO 16.º

1 � Compete ao conselho de administração, além das competên-
cias que lhe são conferidas por lei:

a) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprome-
ter-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de administração
poderá delegar os seus poderes num só mandatário;

b) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos da sociedade;
c) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional ou no

estrangeiro e aceitar a fiscalização das entidades mutuantes;
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d) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
o exercício de cargos sociais noutras empresas;

e) No prazo de três meses, contados a partir do fim de cada exer-
cício da sociedade, elaborar as contas anuais, que incluem o balanço,
a demonstração de resultados, o relatório de gestão e a proposta de
aplicação de resultados, sem prejuízo de outros que são ou venham
a ser exigidos pela lei geral.

2 � Para vender, hipotecar ou onerar qualquer bem imóvel per-
tença da sociedade, o conselho de administração carece do consen-
timento da assembleia geral.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade fica vinculada pelos actos e contratos concluí-
dos pelos seus administradores.

2 � Todos os documentos que obrigam a sociedade, incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários, terão validade quando
assinados por:

a) Dois administradores, no âmbito dos poderes que lhes forem
delegados pelo conselho de administração;

b) Um administrador ou uma comissão executiva se, para intervir
no acto ou actos que lhe tiverem sido delegados pelo conselho de
administração;

c) Um mandatário, nos termos da alínea a) do artigo anterior.

Fiscal único

ARTIGO 18.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único e
um suplente.

CAPÍTULO IV

Aplicação dos resultados

ARTIGO 19.º

Os lucros líquidos do exercício da sociedade serão distribuídos da
seguinte forma:

1) Os necessários para fazer face às disposições legais e estatutá-
rias existentes;

2) A parte remanescente ficará à disposição da assembleia geral
que decidirá o seu destino;

3) A assembleia geral poderá deliberar ainda a criação ou reforço
dos fundos de reservas se assim o achar conveniente.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 20.º

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

2 � As contas anuais depois de aprovadas pela assembleia geral
de accionistas e certificadas pelo fiscal único, deverão ser apresen-
tadas para depósito na conservatória do registo comercial do domi-
cílio social, com a forma e no prazo previsto pela lei.

3 � A dissolução da sociedade acontecerá nos casos e com os
requisitos estabelecidos pela lei.

4 � Em caso de dissolução da sociedade, será constituída uma
comissão liquidatária a eleger em assembleia geral.

5 � No caso de existência da liquidação da sociedade serão obser-
vadas as normas legais e como complemento destas, mas sem as
contradizer, as que tiverem sido acordadas pela assembleia geral de
accionistas que tiver tomado a decisão da dissolução da sociedade.

6 � Ficam desde já designados para o primeiro mandato
quadrienal, os seguintes membros dos corpos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente, Juan Matosas Hoste; secre-
tário, José Manuel Tojeiro Peleteiro.

Administração: presidente, Álvaro Rodriguez Eiras; vice-presidente,
Pau Relat Vidal; vogais: Juan Matosas Hoste; Dolores Moretó
Matosas; Fernando Serra Cailá; Roberto Rodriguez Dominguez; Má-
rio Ilídio da Cunha Barbosa; Joaquim da Silva Carneiro da Cruz; José
Manuel Tojeiro Peleteiro; Eduardo Matosas Hoste, e Luís Filipe Oli-
veira Louro.

Fiscal único: efectivo, Armindo Costa, Serra Cruz Martins & As-
sociado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Or-
dem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) sob o n.º 57, contri-

buinte n.º 502154870, com sede na Rua de 25 de Abril, 454, 5.º,
direito, Braga, representada por António Manuel Alves de Sousa
Martins, casado, inscrito na OROC com o n.º 919, contribuinte
n.º 175653119, residente no lugar das Cales, freguesia de Figueiredo,
concelho de Amares; suplente, António Manuel Pinheiro Fernan-
des, casado, inscrito na lista da OROC com o n.º 993, residente na
Rua de Gil Vicente, 46, direito, Nogueira, Braga.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000863736

CENTERSTATION � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3057; identificação de pessoa colectiva n.º 505495945; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20030131.

Certifico que foram depositadas cartas das quais constam a cessa-
ção de funções dos administradores José Joaquim Leite dos Santos,
António Ferreira da Silva e Sérgio Mendes de Melo, por renúncia.

Data: 7 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de Fáti-
ma Ribeiro Morais de Macedo. 2000861431

A. D. J. � PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ANIMAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2758/20010117; identificação de pessoa colectiva n.º 505088380.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

28 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 2000860834

A. D. J. � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2542/990930.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

1 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 2000860842

AVGS � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2731/20001123; identificação de pessoa colectiva n.º 505174863.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

1 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 2000861016

CADAMCER � TELECOMUNICAÇÕES E MONTAGENS
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2160/970212; identificação de pessoa colectiva n.º 503832910.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

1 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 2000861024
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QUEIRÓS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1901/950428; identificação de pessoa colectiva n.º 503412767.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

1 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 2000861032

IMPROVOM � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2712/20001018; identificação de pessoa colectiva n.º 504936530.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

1 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 2000860966

ANTÓNIO NOVO � DERIVADOS DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2279/980106; identificação de pessoa colectiva n.º 504035770.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

1 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 2000860974

VIALIDER, INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1571/920115; identificação de pessoa colectiva n.º 502743450.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

1 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 2000861091

SINFOVIANA � COMÉRCIO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1977/951013; identificação de pessoa colectiva n.º 503580457.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

1 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 2000861105

EQUIPOMÁQUINA, EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1531/911219; identificação de pessoa colectiva n.º 502668130.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

1 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria José Men-
donça Almeida Gonçalves. 2000861059

PREDIAL BUENOS AIRES � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2177; identificação de pessoa colectiva n.º 503854700.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Pires
Mendonça. 2002989516

BALINHA & BALINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 666.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Pires
Mendonça. 2002989524

MARTINHO & MALTEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2747; identificação de pessoa colectiva n.º 505184753.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Pires
Mendonça. 2000861679

FESTA & FESTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 657; identificação de pessoa colectiva n.º 501171983.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Pires
Mendonça. 2002989532

MALHEIRO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 236; identificação de pessoa colectiva n.º 500114005.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Pires
Mendonça. 2002989559

VERDE VIANA � CINE RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1174; identificação de pessoa colectiva n.º 502068680.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Pires
Mendonça. 2002989540

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO BALINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2420; identificação de pessoa colectiva n.º 504294369.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Pires
Mendonça. 2002989567

MONTINORTE � CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES
EM METALO-MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 838; identificação de pessoa colectiva n.º 501473343.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Zulmira da
Silva Araújo. 2002989575
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EIRAS & CONDE � PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1316; identificação de pessoa colectiva n.º 502290358.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Pires
Mendonça. 2002989583

GAZ EUROPA, INSTALAÇÕES DE GAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2128; identificação de pessoa colectiva n.º 503869953.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Pires
Mendonça. 2002989591

OLIVEIRA & CASTRO � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2564.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Pires
Mendonça. 2002989605

TALHO DO ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3116; identificação de pessoa colectiva n.º 505834308.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Pires
Mendonça. 2002989613

SOCICUCA � REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2990; identificação de pessoa colectiva n.º 505728940.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Pires
Mendonça. 2002989630

VMT � VESTUÁRIO MANUFACTURAS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2315; identificação de pessoa colectiva n.º 504117181; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
20021219.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da qual consta a
mudança de sede da sociedade supra para a Rua de Frei Luís de Sousa,
394, freguesia de Meadela, Viana do Castelo.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000865950

CENTRO DE ENFERMAGEM SANTA LUZIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2454; identificação de pessoa colectiva n.º 504466658; inscrições
n.os 2 e 3; número e data da apresentação: 68/20021218.

Certifico que foi depositada fotocópia de requerimento-declara-
ção da qual consta a dissolução e encerramento da liquidação da
sociedade supra, tendo as contas sido encerradas em 31 de Dezem-
bro de 2000.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000865917

EMPRESA DE PESCA PESCACELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2734; identificação de pessoa colectiva n.º 505228360; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 39/20030225.

Certifico que, por escritura de 10 de Dezembro de 2002, exarada
de fl. 137 a fl. 138 do livro n.º 338-E do 1.º Cartório Notarial de
Viana do Castelo, foi aumentado o capital de 12 000 euros para
73 000 euros, tendo sido alterado o pacto da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
73 000 euros e divide-se em duas quotas iguais no valor de 36 500 eu-
ros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Manuel Entenza
Agulla e Rafael Loira Entenza.

Está conforme o original.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

3 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000861458

VILA REAL
PESO DA RÉGUA

GARÇA EDITORES � EDIÇÕES, MARKETING
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 826;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506479269; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/030306.

Certifico que, por escritura de 12 de Fevereiro de 2003, exarada a
fl. 125 do livro n.º 148-A do Cartório Notarial de Peso da Régua,
foi constituída uma sociedade comercial por quotas, entre Jorge
Manuel Monteiro de Almeida, casado com Maria da Conceição Fra-
ga da Costa sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua; André de Brito
Camacho Frias Magalhães, solteiro, maior, residente na freguesia de
Benfica, concelho de Lisboa; Agostinho Gonçalves Alves Santa,
casado com Maria de Lurdes Ferreira Monteiro Santa sob o regime
da comunhão de adquiridos, residente na dita freguesia de Godim;
Mário Monteiro Mendes, casado com Teresa Maria Simões Carlos
Pinheiro Mendes sob o regime da comunhão de adquiridos, residente
na referida freguesia de Godim, e José Manuel Braga do Amaral,
divorciado, residente na freguesia de São Nicolau, concelho de Mesão
Frio, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Garça Editores � Edições,
Marketing e Publicidade, L.da, e vai ter a sua sede no Edifício
Joaquim Lopes, Rua dos Camilos, 201, na freguesia e concelho de
Peso da Régua.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou concelho
limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto edições geográficas, comunicação,
marketing e publicidade.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e já depositado nos termos legais, é de 5000 euros, correspondente
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à soma de cinco quotas iguais nos valores nominais de 1000 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Jorge Manuel Mon-
teiro de Almeida, André de Brito Camacho Frias Magalhães, Agos-
tinho Gonçalves Alves da Santa, Mário Monteiro Mendes e José
Manuel Braga do Amaral.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social por uma ou mais vezes, desde
que aprovadas em assembleia geral por todos os sócios.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, que vencerão juros ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Mário
Monteiro Mendes, José Manuel Braga Amaral e André de Brito
Camacho Frias Magalhães, desde já nomeados gerentes.

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

7.º

A divisão e a cessão de quotas a estranhos à sociedade, depende
do consentimento de todos os sócios, dado por escrito, e ficando
reservado aos sócios não cedentes o direito de preferência na sua
aquisição.

8.º

A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Em caso de morte ou interdição do respectivo titular;
b) Quando a quota for penhorada, arrestada ou sujeita a qualquer

outra forma de apreensão judicial;
c) Quando o titular da quota lesar por actos ou omissões os inte-

resses da sociedade, nomeadamente, o crédito ou a reputação da
mesma perante o público, os fornecedores ou a banca.

Foi conferida e está conforme.

7 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 2001799691

AZEITE LUGAR DO CRUZEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 827;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506433862; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/06032003.

Certifico que, por escritura de 17 de Janeiro de 2003, a fl. 16 do
livro n.º 36-C do Cartório Notarial de Mesão Frio, foi constituída a
sociedade em epígrafe, entre José Francisco Alves Figueiredo, casa-
do com Irene Maria Taveira da Silva Araújo na comunhão de adqui-
ridos, residente na freguesia de Vilarinho dos Freires, concelho de
Peso da Régua, e Manuel Figueiredo Moreira, casado com Maria José
Araújo Ferreira Moreira na comunhão de adquiridos, residente no
lugar de Alvações do Tanha, da dita freguesia de Vilarinho dos Freires,
que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Azeite Lugar do Cruzei-
ro, L.da, e tem a sua sede social no lugar do Cruzeiro, freguesia de
Vilarinho dos Freires, concelho de Peso da Régua.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção de azeite; venda do ba-
gaço de azeitonas; comercialização de azeite.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 40 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 20 000 eu-

ros, pertencente ao sócio José Francisco Alves Araújo, e outra de
20 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Figueiredo Moreira.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações suple-
mentares até ao montante de 300 000 euros, sendo a obrigação de
cada sócio proporcional à sua quota de capital.

ARTIGO 5.º

1 � As cessões e divisões de quotas dependem sempre e indepen-
dentemente da qualidade de cessionário, do consentimento da socie-
dade.

2 � Sem prejuízo das disposições legais imperativas sobre a
aquisição de quotas pela própria sociedade, tem esta direito de
preferência relativamente às cessões de quotas que careçam do
seu consentimento, subsidiariamente, e, quando a sociedade não
quiser ou não puder exercer o direito que lhe cabe, têm os sócios
esse direito.

3 � A cessão de quotas será precedida de uma assembleia geral
para o efeito convocada, mediante o envio aos sócios de carta re-
gistada com aviso de recepção, com a antecedência mínima de
15 dias.

4 � A ausência do sócio ou seu representante na assembleia geral
é tida, para quaisquer efeitos, como renúncia ao exercício do direito
de preferência.

ARTIGO 6.º

A constituição de usufruto sobre quotas da sociedade está sujeita
ao disposto nos artigos anteriores.

ARTIGO 7.º

A constituição de usufruto ou cessão de quotas pressupõe sempre
que o sócio dirija carta registada à sociedade com aviso de recepção,
identificando o usufrutuário ou cessionário e os termos da projecta-
da oneração ou cessão.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar quotas, nos
seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Por falência do respectivo sócio;
c) Quando, em qualquer circunstância, colida com o interesse

subjacente ao disposto nos artigos anteriores, nomeadamente, quan-
do objecto de penhora;

d) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de
divórcio, de separação de bens, não seja a quota adjudicada ao res-
pectivo sócio.

2 � Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 235.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, a amortização é realizada pelo
valor da quota determinada em face do último balanço aprovado,
sendo paga em seis prestações trimestrais, iguais e sucessivas,
vencendo-se a primeira três meses após a deliberação da amorti-
zação.

3 � A amortização deve ser deliberada dentro de 90 dias a contar
da data em que a sociedade tiver conhecimento do facto que a per-
mita, consumar-se com a respectiva deliberação e deve ser comuni-
cado ao sócio através de carta registada com aviso de recepção no
prazo de 15 dias.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, pela gerência.

2 � A gerência pertence aos sócios José Francisco Alves Araújo
e Manuel Figueiredo Moreira, que desde já ficam nomeados geren-
tes.

3 � A gerência poderá ser conferida a um terceiro não sócio.

ARTIGO 10.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com a
intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 11.º

1 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme delibe-
ração da assembleia geral para o efeito convocada.
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2 � No caso de a gerência ser remunerada o montante da remu-
neração será fixado na reunião da assembleia geral referida no nú-
mero anterior.

3 � A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da so-
ciedade para a prática de actos determinados e de acordo com o
preceituado no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

Foi conferida e está conforme.

7 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 2001799705

RIBEIRA DE PENA

LIMPAMIANTO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula n.º 95;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505903911; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/21022003.

Certifico que, por escritura de 25 de Novembro de 2002, exarada
a fl. 35 do livro de notas n.º 17-C do Cartório Notarial de Chaves,
foi constituída uma sociedade comercial por quotas, entre Fernando
Martins da Silva Ferreira e sua mulher, Balbina Ribeiro Mendes,
casados sob o regime da separação de bens, com a denominação em
epígrafe, que se regerá pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LIMPAMIANTO � Constru-
ções, L.da, com sede na Casa da Praina, lugar de Penaformosa, fre-
guesia de Cerva, concelho de Ribeira de Pena.

2 � Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � Poderá a sociedade abrir filiais, sucursais ou quaisquer ou-
tras formas de representação, onde e quando a assembleia geral
deliberar.

4 � A sociedade pode livremente associar-se e cooperar com
quaisquer entidades, nacionais ou estrangeiras, bem como adquirir
participações em quaisquer sociedades, qualquer que seja o seu ob-
jecto, incluindo as reguladas por lei especial, ou em quaisquer agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a limpeza de amianto e cons-
truções de prédios, casas individuais e anexos, fabrico de caixilharias
para uso próprio, venda e exportação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais: uma do valor no-
minal de 2500 euros, que pertence ao sócio Fernando Martins da
Silva Ferreira, e outra também do valor nominal de 2500 euros,
pertencente à sócia Balbina Ribeiro Mendes.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital, desde que assim o delibere, por unanimidade, a assem-
bleia geral em que esteja representada a totalidade do capital, até ao
limite de 40 000 euros.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, mediante as condições que vierem a ser determina-
das em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas, bem como a sua divisão para esse fim,
está sujeita ao prévio consentimento da sociedade, mediante delibe-
ração em assembleia geral, excepto no caso de cessão entre sócios,
em que é livre.

2 � Os sócios gozam do direito de preferência na cessão de quo-
tas a terceiros, na proporção das respectivas quotas e com o direito
de acrescer entre si.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota ou quotas de qualquer
sócio, nos seguintes casos:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular for julgado falido ou insolvente, ou

se a quota for dada de penhor, penhorada ou arrestada, sem que
nestes dois últimos casos seja deduzida oposição judicial proce-
dente;

c) Se o titular, sendo pessoa colectiva, se dissolver;
d) Quando por divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou

simples separação de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não
fique a pertencer inteiramente ao seu titular;

e) Por morte, interdição ou inabilitação do seu titular;
f) Venda ou adjudicação judicial;
g) Quando a quota seja cedida sem consentimento da sociedade,

quando este seja devido;
h) Quando o respectivo titular prejudicar dolosamente a socie-

dade no seu bom nome ou no seu património.
2 � A amortização da quota ou quotas terá por contrapartida:
a) No caso da alínea a) do número anterior, o valor acordado entre

as partes;
b) No caso das alíneas b) a f) do número precedente, o valor

constante do último balanço aprovado;
c) Nos restantes casos previstos no número antecedente, o valor

nominal da quota ou das quotas objecto e amortização.
3 � Em vez de amortizar a quota ou quotas abrangidas pelo dis-

posto no n.º 1 deste artigo, a sociedade tem ainda o direito de adqui-
ri-la ou de fazê-la adquirir por sócio ou por terceiro.

4 � A quota ou quotas amortizadas, figurarão como tal no balan-
ço, podendo, posteriormente, e em sua substituição, por deliberação
da assembleia geral, ser criada uma ou várias novas quotas destinadas
a serem alienadas a um ou vários sócios ou a terceiros.

ARTIGO 6.º

1 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos e para a sua representação, em juízo e fora dele, activa
e passivamente, basta a intervenção de um gerente, o qual pode ou
não ser sócio.

2 � A gerência terá todos os poderes necessários à administra-
ção dos negócios da sociedade, podendo, designadamente, abrir e mo-
vimentar contas bancárias, aceitar, sacar, endossar letras, livranças
e outros efeitos comerciais, contratar e despedir pessoal, e ainda,
comprar, vender e tomar de aluguer ou arrendamento bens móveis
ou imóveis, incluindo naqueles veículos automóveis, celebrar con-
tratos de leasing e, bem assim, trespassar ou tomar de trespasse
qualquer estabelecimento comercial.

3 � Os gerentes poderão constituir procuradores da sociedade para
a prática de determinados actos e delegar entre si os respectivos
poderes para determinados negócios ou espécie de negócios.

4 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia Balbina Ribeiro
Mendes, que desde já é nomeada gerente.

ARTIGO 7.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em fianças, abonações,
letras de favor, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos
aos negócios sociais, os quais, uma vez praticados de modo algum
obrigarão a sociedade, mas sim quem os praticar.

ARTIGO 8.º

1 � As deliberações dos sócios podem ser tomadas por escrito,
desde que sejam unânimes, e ainda em assembleia geral.

2 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada
expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

3 � Os sócios poderão fazer-se representar por terceiros nas as-
sembleias gerais.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos em cada exercício, deduzidos da parte destinada
a reserva legal e outras reservas que a assembleia geral deliberar
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constituir, serão distribuídos pelos sócios na proporção das suas quo-
tas ou mantidos no fundo de tesouraria.

ARTIGO 10.º

Todas as questões que não estejam contempladas pelo presente
contrato social, serão reguladas pelo Código das Sociedades Comer-
ciais.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Beatriz Barreira
Pires Gomes. 2000131719

VISEU
CASTRO DAIRE

O TROMPETE � PASTELARIA E PÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 252/
980119; identificação de pessoa colectiva n.º 504044664; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 5/030306.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
2001356595

NELAS

PEDRO BEIRA ALTA, MARCENEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 291; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503895539; inscrições n.os 2 e 4;
números e datas das apresentações: 2/1302 e 3/240203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o aumento de capital e alteração parcial de pacto dos artigos 1.º, 3.º
e 7.º, cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pedro Beira Alta, Marceneiros, L.da,
e tem a sua sede na Zona Industrial de Nelas, freguesia e concelho
de Nelas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal
de 4500 euros e 500 euros, respectivamente, pertencentes ao sócio
Pedro João Valença Pais de Brito.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital so-
cial de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que o objecto desta ou destas
sociedades, coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

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

22 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Pra-
zeres Ferrinho da Fonseca. 1000203993

M. P. F. � ASSISTÊNCIA AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 487; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503527564; averbamento n.º 2 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 3 e
5/05022003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
cessação de funções de gerente do ex-sócio Fernando Lopes Pereira

e a nomeação de gerente do sócio Bernardino Joaquim Pais Cruz,
cujo teor é o seguinte:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º Of. 3/
05022003.

Facto registado: cessação de funções de gerente do ex-sócio Fer-
nando Lopes Pereira.

Causa: renúncia
Data: 6 de Dezembro de 2002.

Inscrição n.º 8 � Apresentação n.º 5/05022003.
Facto registado: nomeação de gerente do sócio Bernardino Joa-

quim Pais Cruz, em 6 de Dezembro de 2002.

É tudo quanto me cumpre certificar.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Pra-
zeres Ferrinho da Fonseca. 1000203991

TRANSPORTES FIGUEIREDO & TEODÓSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 512; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/050203.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Figueiredo & Teodósio,
L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sede na Zona Industrial de Nelas, lote 7,
freguesia e concelho de Nelas.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

3 � A gerência pode transferir, abrir ou encerrar, qualquer subsi-
diária, sucursal ou agência, delegações ou outra forma de representa-
ção social, onde e quando entender conveniente.

3.º

A sociedade tem como objecto o transporte de mercadorias.

4.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 cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios Manuel Carreira de Figueiredo e José Fernandes Teodósio.

5.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios, presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de 500 000 eu-
ros, mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade, nos
termos e formalidades previstas na lei.

6.º

É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios; a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta do di-
reito de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo, a exercer nos termos legais.

7.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital so-
cial de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que o objecto desta ou destas
sociedades, coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estra-
nhos, a designar em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes os sócios Manuel Carreira de Figueiredo e José Fernandes
Teodósio e o não sócio Manuel Francisco Gaspar Esteves, casado,
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residente em Pinheiro de Baixo, freguesia e concelho de Mangualde,
titular da capacidade profissional.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes, sen-
do sempre obrigatória a do gerente titular da capacidade profissio-
nal.

Declararam, ainda, os outorgantes que a gerência fica desde já
autorizada a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da
sociedade, para aquisição de mercadorias e bens do giro comercial e,
ainda, para liquidação das despesas com a constituição e registo da
sociedade.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Pra-
zeres Ferrinho da Fonseca. 1000203987

OBRIBEIRAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 370; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 3, 6/05022003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
cessação de funções de gerente do ex-sócio Nuno Alexandre de Al-
meida Santos, e alterados os artigos 3.º e 4.º do pacto social, cujo
teor é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma no valor
nominal de 2000 euros e outra no valor nominal de 1000 euros, per-
tencentes ao sócio Elísio Tavares Santos; uma no valor nominal de
1500 euros e outra no valor nominal de 500 euros, pertencentes ao
sócio Jorge Miguel de Almeida Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estra-
nhos, a designar em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes os sócios Elísio Tavares Santos e Jorge Miguel de Almeida
Santos.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º Of. 3/
05022003.

Facto registado: cessação de funções de gerente do ex-sócio Nuno
Alexandre de Almeida Santos.

Causa: renúncia.
Data: 25 de Setembro de 2002.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

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

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Pra-
zeres Ferrinho da Fonseca. 1000203984

CASA MA. RE. LA. � CASA DOS MARCENEIROS
RESTAURADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 514; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/13022003.

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

1.º

A sociedade adopta a denominação Casa Ma. Re. La. � Casa dos
Marceneiros Restauradores, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sede na Zona Industrial de Nelas, fregue-
sia e concelho de Nelas.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência pode transferir, abrir ou encerrar, qualquer subsi-
diária, sucursal ou agência, delegações ou outra forma de representa-
ção social, onde e quando entender conveniente.

3.º

A sociedade tem como objecto o restauro, fabrico e comerciali-
zação de móveis e outros objectos decorativos e estruturais. Produ-
ção de artesanato.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor de
4500 euros, pertencente ao sócio Pedro João Valença Pais de Brito,
e outra no valor de 500 euros, pertencente à sócia Pedro Beira Alta,
Marceneiros, L.da

5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros.

6.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital so-
cial de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que o objecto desta ou destas
sociedades, coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

7.º

É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios; a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta do di-
reito de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo, a exercer nos termos legais.

8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estra-
nhos, a designar em assembleia geral, ficando desde já nomeado ge-
rente o sócio Pedro João Valença Pais de Brito.

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

Declarou, ainda, o outorgante que a gerência fica desde já autori-
zada a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da socie-
dade, para aquisição de mercadorias e bens do giro comercial e, ain-
da, para liquidação das despesas com a constituição e registo da
sociedade.

A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres Ferrinho da Fonseca.
1000203980

FOTOGRAFIA STUDIO JUVENIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 269; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503759961; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 5/10022003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a trans-
formação para sociedade unipessoal, que se rege pelo contrato dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Fotografia Studio Juvenil,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Largo de Alexandre Herculano,
56, freguesia e concelho de Nelas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades fotográficas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 7481 euros e 97 cêntimos, e está concentrado numa única quo-
ta pertencente ao sócio José Henrique Silveira Ferraz.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é dispensada de caução e fica a cargo
do sócio José Henrique Silveira Ferraz e da não sócia Maria Elisa
Silveira, já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assinatu-
ra de um gerente.
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ARTIGO 5.º

As decisões do sócio de natureza igual às deliberações da assem-
bleia geral devem ser registadas em acta por ele assinada.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídi-
cos com a sociedade, os quais devem servir a prossecução do objecto
social.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Pra-
zeres Ferrinho da Fonseca. 1000203978

COIMBRA & ROCHA � CAFÉ, RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 508; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021230.

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

1.º

A sociedade adopta a denominação de Coimbra & Rocha � Café,
Restaurante, L.da

2.º

A sociedade tem a sede no lugar da Ponte Pinouca, freguesia de
Santar, concelho de Nelas.

3.º

A sociedade tem como objecto a exploração de café e restaurante.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e, ainda, comparticipar na criação de no-
vas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, co-
incida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios, presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de 50 000 eu-
ros, mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade, nos
termos e formalidades previstas na lei.

7.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro

lugar, e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a
estranhos, a designar em assembleia geral, ficando desde já
nomeados gerentes os sócios Joaquim Coimbra e António David
Rocha.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

Declararam, ainda, os outorgantes que a gerência fica desde já
autorizada a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da
sociedade, para aquisição de mercadorias e bens do giro comercial e,
ainda, para liquidação das despesas com a constituição e registo da
sociedade.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Pra-
zeres Ferrinho da Fonseca. 1000203975

CERTIBEIRAS � CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 511; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/210103.

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

1.º

A sociedade adopta a denominação de CERTIBEIRAS � Certifi-
cação de Produtos, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sede na Avenida de João XXIII, Edifício
Avenida, bloco 2, 1.º, frente, na freguesia e concelho de Nelas.

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

3.º

A sociedade tem por objecto o controlo e certificação de produ-
tos agrícolas e agro-alimentares e produtos de artesanato.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada uma das sócias Sónia Cristina Amaral
Lila Pais Chaves e Ana Rita Sampaio Rodrigues.

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e, ainda, comparticipar na criação de no-
vas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, co-
incida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios, presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de 50 000 eu-
ros, mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade, nos
termos e formalidades previstas na lei.

7.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro

lugar, e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estra-
nhos, a designar em assembleia geral, ficando desde já nomeadas
gerentes as sócias Sónia Cristina Amaral Lila Pais Chaves e Ana Rita
Sampaio Rodrigues.

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

9.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto ou penhora, e ainda quando
for incluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na
lei, for cedida sem consentimento da sociedade.

Disposição transitória

Declararam, ainda, as outorgantes que a gerência fica desde já
autorizada a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da
sociedade, para aquisição de mercadorias e bens do giro comercial e,
ainda, para liquidação das despesas com a constituição e registo da
sociedade.

22 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Pra-
zeres Ferrinho da Fonseca. 1000204007
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TÁXI FLOR DO DÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 432; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505528037; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 4/11042002.

Certifico os seguintes actos em relação à sociedade supra-identi-
ficada:

A sociedade não tem activo nem passivo, tendo as contas sido
aprovadas em assembleia geral de 31 de Dezembro de 2002.

Que estando os sócios de comum acordo, e em cumprimento da
dita assembleia geral, dissolvem a mencionada sociedade e conside-
ram-na liquidada.

É tudo quanto me cumpre certificar.

22 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Pra-
zeres Ferrinho da Fonseca. 1000204002

MOVECHO � MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 55; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 502083646; inscrição n.º 24; número
e data da apresentação: 3/26022003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
nomeação dos órgãos sociais para o biénio de 2003-2004.

Apresentação n.º 3/26022003.
Facto registado: nomeação dos órgãos sociais para o biénio

de 2003-2004.
Conselho de administração:
Presidente: Daniel Ernst;
Vogais: Luís Manuel Figueiredo Abrantes e Francisco Manuel Pe-

reira Batista.
Conselho fiscal:
Efectivo: Marques de Almeida, F. Tavares, J. Nunes & V. Simões,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Victor
Manuel Lopes Simões, revisor oficial de contas n.º 780;

Suplente: João Andrade Nunes, revisor oficial de contas n.º 1062.
Data da deliberação: 12 de Dezembro de 2002.

É tudo quanto me cumpre certificar.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Pra-
zeres Ferrinho da Fonseca. 1000203997

SOARES & MARTINS � COMÉRCIO DE PNEUS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 516; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/210203.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Soares & Martins � Comércio
de Pneus e Acessórios, L.da, tem a sua sede na Zona Industrial de
Nelas, freguesia e concelho de Nelas, e durará por tempo indetermi-
nado.

2 � A gerência fica desde já autorizada a mudar a sua sede social
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, bem como abrir, transferir ou encerrar estabelecimentos, fi-
liais, dependências ou outras formas de representação no País ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e montagem de pneus.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios Fernando Jorge Soares
Martins e Maria Isabel Pereira Soares Martins.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é dispensada de caução e fica a cargo
de ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � A gerência pode ser exercida por um ou mais gerentes estra-
nhos à sociedade desde que decidido em assembleia geral.

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

5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre; porém, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, tendo esta preferência em
primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares ou su-
primentos de capital num montante a deliberar em assembleia geral.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já a gerência autorizada a adquirir quaisquer equipamentos,
bens móveis e imóveis necessários à mesma e a proceder ao levan-
tamento do capital social depositado em nome da sociedade, no Banco
Espírito Santo, agência de Nelas, para liquidação de todas e quais-
quer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para a li-
quidação de despesas com a sua constituição, registo e publicações,
despesas estas que a sociedade desde já assume.

A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres Ferrinho da Fonseca.
1000203966

OLIVEIRA DE FRADES

2MV � ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Conde Ferreira, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 382/990114; identificação de pessoa colectiva n.º 504347489;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/030306.

Certifico que a sociedade referenciada em epígrafe procedeu ao
registo de aumento de capital com alteração parcial do contrato de
sociedade, sendo o valor do aumento no montante de 32 855,41 eu-
ros, realizado e subscrito em dinheiro, pelos sócios na proporção
das suas quotas, tendo alterado o artigo 4.º, que passou a vigorar com
o teor seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 35 100 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas iguais de
11 700 euros, uma de cada sócio.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
de sociedade na sua redacção actualizada.

Está conforme.

7 de Março de 2003. � A Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Aida Fernandes Gaspar. 2001741006

SIFERGAL � METALÚRGICA TRANSFORMADORA, L.DA

Sede: Estação, Ribeiradio, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 150/880322; identificação de pessoa colectiva n.º 501954880;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/030228.

Certifico que a sociedade referenciada em epígrafe procedeu ao
registo de alteração parcial ao pacto social, tendo alterado o artigo 5.º,
que passou a vigorar com o teor seguinte:

5.º

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 118 � 22 de Maio de 2003 10 870-(231)

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção actua-
lizada fica depositado na pasta respectiva.

3 de Março de 2003. � A Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Aida Fernandes Gaspar. 2001740980

SANTA COMBA DÃO

NAGOSEL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 652; identificação de pessoa colectiva n.º 503602507; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/20030305.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � O Ajudante, em substituição legal, Afon-
so Gomes Ferreira Viegas. 2001501161

TABUAÇO

QUINTA DO PEGO � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E VITIVINÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tabuaço. Matrícula n.º 122/
020812; identificação de pessoa colectiva n.º 504908871; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20030307.

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

Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 1/20030307.
Recondução dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-2006.
Data: 27 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Licínia Maria
Carmelino Lopes Cardoso Amaral. 2001816243

TONDELA

CUSTÓDIO VIEGAS DOS SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 821;
identificação de pessoa colectiva n.º 505691914; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 4/030307.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, tendo
sido alterados os artigos 1.º, 3.º e 6.º, os quais passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Custódio Viegas dos San-
tos, Unipessoal, L.da

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e representa-se por uma quota de 5000 euros.

ARTIGO 6.º

O sócio único e a sociedade poderão celebrar entre si negócios
jurídicos, negócios estes que deverão servir a prossecução dos fins
sociais desta.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001764960

BRANCO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 699/
980625; identificação de pessoa colectiva n.º 504198025; inscrição
n.º 2.

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

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 2/030307.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001764944

BENTO & RODRIGUES � CONSTRUÇÕES
METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 1003/
030305; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
030305.

Certifico que, entre José Fernando Cruz Bento, casado com Ana
Maria Simões Rodrigues Bento, e Rui Pedro Ferreira Rodrigues, sol-
teiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se regerá
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Bento & Rodrigues �
Construções Metálicas, L.da

2.º

A sociedade tem a sede na Zona Industrial Municipal da Adiça,
lote 9, freguesia de Mouraz, concelho de Tondela.

3.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de estruturas metálicas
e de produtos forjados, estampados e laminados.

4.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 um dos sócios José Fernando Cruz Bento
e Rui Pedro Ferreira Rodrigues.

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e, ainda, comparticipar na criação de no-
vas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, co-
incida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de 50 000 eu-
ros, mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade, nos
termos e formalidades previstos na lei.

7.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro

lugar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a es-
tranhos, a designar em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes os sócios Rui Pedro Ferreira Rodrigues e José
Fernando Cruz Bento e, ainda, o não sócio Esmeraldo Rodrigues
Gouveia, divorciado, natural da dita freguesia de Mouraz, onde
reside na Adiça.
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2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura conjunta
de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a do gerente José Fernando
Cruz Bento.

Está conforme o original.

Certifico, ainda, que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 8/030305.
Cessação de funções de gerente de Esmeraldo Rodrigues Gouveia,

por renúncia, em 4 de Fevereiro de 2003.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001764936

VILA NOVA DE PAIVA

MARIA DE FÁTIMA MARQUES DA FONSECA
GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Ma-
trícula n.º 161/20030210; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506376311; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/10022003.

Certifico que por Maria de Fátima Marques da Fonseca Gomes foi
constituída uma sociedade unipessoal por quotas, que se regerá pelas
seguintes cláusulas:

1.º

A sociedade adopta a firma Maria de Fátima Marques da Fonseca
Gomes, Unipessoal, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade será no lugar, freguesia e concelho de
Vila Nova de Paiva.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a compra e venda de terrenos, casas
de habitação e construção de habitações para venda.

4.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia Maria de Fátima Marques da Fonse-
ca Gomes.

5.º

Contrato de sócio com a sociedade

Visando a prossecução do objecto social, poderá a sócia celebrar
com a sociedade quaisquer negócios jurídicos.

6.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade será exercida pela sócia, que fica
desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a intervenção da gerente.

7.º

Disposição transitória

Poderá a gerência desde já iniciar a actividade social, praticando
todos os actos da sua competência, bem como proceder ao levanta-
mento do capital depositado para custear as despesas de constitui-
ção da sociedade e seu giro.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, em substituição legal,
Ana Maria da Costa Fonseca. 2001892004


