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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
AROUCA

JÚLIO CASEIRO � ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 849;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030213.

Certifico ter sido constituída, entre António Júlio Caseiro Moreira,
casado com Maria da Graça Ramos Peres, em comunhão de adquiri-
dos, e a dita Maria da Graça Ramos Peres, uma sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Júlio Caseiro � Arquitectura, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Santo António, freguesia de Santa
Eulália, concelho de Arouca.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de arquitectura, cons-
trução de edifícios, comércio de materiais e equipamentos de constru-
ção civil, serviços de engenharia civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma, do valor nominal de
2550 euros, pertencente ao sócio António Júlio Caseiro Moreira, e
outra, do valor nominal de 2450 euros, pertencente à sócia Maria da
Graça Ramos Peres.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio António Júlio
Caseiro Moreira, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000202892

AVEIRO

VALADOPESCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3106/
030609; identificação de pessoa colectiva n.º 503013854; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/030123.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, cujo extracto
da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: Dezembro de 1996.

7 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000031013

GOLFINHO-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2157/
880729; identificação de pessoa colectiva n.º 502015322;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: Of. 1 e 2/030123.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções do gerente Teresa Clara Pascoal do Nascimento,

por renúncia, em 24 de Outubro de 2002.
Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 4.º, que

passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, dispensada de caução e remu-
nerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta
a todos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas em
conjunto de dois gerentes.

Foi depositado, na respectiva pasta, o texto integral actualizado.

7 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030971

CLÍNICA ESTRELA ESTEVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5676/
030226; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/030226.

Certifico o seguinte facto:
Que por escritura de 16 de Janeiro de 2003, outorgada a fls. 50, do

livro n.º 159-C, no 1.º Cartório Notarial de Aveiro, foi constituída por
Alfredo Alberto de Seabra Estrela Esteves, casado, a sociedade em
epígrafe e que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Estrela Esteves, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Conselheiro Luís Magalhães, 16, 2.º B, da
cidade de Aveiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a prática de actos clínicos, cirúrgicos
e de meios auxiliares de diagnóstico e gestão, designadamente através
de arrendamento, aluguer ou cessão de locais ou equipamentos desti-
nados a consultórios médicos e à prática clínica e para-clínica.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a uma quota única de igual valor nominal,
pertencente ao sócio.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, consoante decisão
do sócio, será exercida pelo sócio ou outra pessoa para o efeito
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nomeada, ficando desde já nomeado gerente o sócio, obrigando-se a
sociedade com a sua assinatura.

§ único. A gerência poderá, desde já iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência.

5.º

O sócio fica desde já autorizado a celebrar com a sociedade qual-
quer negócio que vise a prossecução do objecto social.

Está conforme.

7 de Março de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000038417

ESPAÇO VIP, MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5677/
030227; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030227.

Certifico o seguinte facto:
Que por escritura de 11 de Fevereiro de 2003, outorgada a fls. 80,

do livro n.º 174-E, no Cartório Notarial de Ílhavo, foi constituída
por António Manuel Oliveira da Silva, solteiro, maior, a sociedade
em epígrafe e que se rege pelo contrato constante dos seguintes arti-
gos:

1.º

A sociedade adopta a firma Espaço Vip, Mediação Imobiliária,
Unipessoal, L.da, e tem a sede na Rua da Liberdade, 2, na freguesia de
Esgueira, concelho de Aveiro.

2.º

A sociedade tem como objecto a mediação imobiliária.

3.º

O capital social totalmente subscrito e realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde a uma quota única do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio.

4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não conforme vier a ser
decidido pelo sócio, fica a cargo do sócio único, desde já nomeado
gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

5.º

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

Cláusula transitória

A sociedade poderá celebrar, mesmo antes do registo, quaisquer
negócios ou contratos necessários à prossecução do objecto social e a
movimentar a quantia correspondente ao capital social, a fim de fa-
zer face ás despesas relacionadas com a constituição e início da acti-
vidade social, designadamente com esta escritura e registo, bem como
com a aquisição de bens e serviços necessários ao seu funcionamento.

Está conforme.

10 de Março de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000038425

FERREIRA & BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3985/
970423; identificação de pessoa colectiva n.º 503862320;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 9; números e data das apresentações: Of. 2, Of. 3 e 4 e 7/
030122.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções do gerente António Daniel Simões Rodrigues,

por renúncia, em 28 de Outubro de 2002.
Cessação de funções do gerente Francisco Gomes de Oliveira, por

renúncia, em 28 de Outubro de 2002.

Designação de gerente da sócia Joaninha Maria Gomes Sousa, resi-
dente na Urbanização Plenicoop, bloco E, 503, Ílhavo, por delibera-
ção de 28 de Outubro de 2002.

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o n.º 2, do arti-
go 8.º, que passou a ter a seguinte redacção:

2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois gerentes.

Foi depositado, na respectiva pasta, o texto integral actualizado.

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030963

INTERVISA � AGÊNCIA DE VIAGENS DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1239/
791217; identificação de pessoa colectiva n.º 500913544; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 5/030121.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em € 139 020,
realizado do seguinte modo: € 127 431,01 de reservas de reavaliação;
€ 1 382,68 de reservas livres, e € 10 206,31 de resultados transitados,
tendo sido alterado o artigo 4.º, que passou a ter seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita, é de 145 020 euros, dividido em seis quo-
tas iguais, do valor nominal de 24 170 euros, pertencentes cinco à
sócia Intervisa Turismo � Investimentos e Participações, SGPS, S. A.,
e sendo outra do sócio António Moreira Ferreira.

Foi depositado, na respectiva pasta, o texto integral actualizado.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030904

FOOD 4 U � ACTIVIDADES DE RESTAURAÇÃO
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4642/
990917; identificação de pessoa colectiva n.º 504655213; inscri-
ção n.º 8; números e data das apresentações: 1 e 2/030121.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
€ 250 000, realizado por incorporação de prestações suplementares,
no montante de € 150 000 e € 100 000 em dinheiro, tendo sido alte-
rado o artigo 3.º, alterando ainda o corpo do artigo 1.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Food 4 U � Actividades de Restaura-
ção e Similares, L.da, e tem a sua sede na Rua de Viseu, 41-B, fregue-
sia da Vera Cruz, concelho de Aveiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
390 000 euros, dividido em quatro quotas, sendo uma, do valor nomi-
nal de 156 000 euros, pertencente ao sócio Aníbal José Dias Barros;
sendo uma quota, do valor nominal de 156 000 euros, pertencente ao
sócio Mário José da Silva Romão, e duas quotas tituladas em nome da
sócia Ana Lúcia da Silva Romão, sendo uma do valor nominal de
3000 euros, que é seu bem próprio, e sendo outra quota do valor
nominal de 75 000 euros, que é bem comum do seu casal.

Foi depositado, na respectiva pasta, o texto integral actualizado.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030912

CAMPOS, ROQUE & ALMEIDA � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2944/
920925; identificação de pessoa colectiva n.º 502844914;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 119 � 23 de Maio de 2003 10 990-(7)

averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números
e data das apresentações: Of. 10, Of. 11 e 13/021223.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções do gerente Luís Miguel dos Santos Almeida,

por renúncia, em 7 de Junho de 2000.
Cessação de funções do gerente Rui Manuel dos Santos Almeida,

por renúncia, em 7 de Junho de 2000.
Aumento de capital de € 23 004,81, realizado em dinheiro e subs-

crito por todos os sócios, António Pedro Pinheiro de Sousa Campos,
com € 5751,20, Jorge Manuel Coelho Faria, com € 8377,40, e So-
lange Fagundes da Silva Lim, com € 8876,20, tendo sido alterado o
artigo 3.º, alterando ainda os artigos 1.º e 4.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Campos, Roque & Almeida �
Informática, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Sancho I, 3, 1.º,
direito, do lugar e freguesia de Esgueira, do concelho de Aveiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo duas iguais,
do valor nominal de 9375 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Solange Fagundes da Silva Lim e Jorge Manuel Coelho Faria, e
sendo outra quota, do valor nominal de 6250 euros, pertencente ao
sócio António Pedro Pinheiro de Sousa Campos.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, sem caução e com ou sem remuneração, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, ficam afectas aos sócios, já no-
meados gerentes, sendo necessárias as assinaturas em conjunto de dois
gerentes para obrigar a sociedade.

2 � Nos actos de mero expediente é bastante a assinatura de qual-
quer gerente.

Foi depositado, na respectiva pasta, o texto integral actualizado.

Está conforme.

27 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030521

AVEICASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4046/
970710; identificação de pessoa colectiva n.º 503923281; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 10/030117.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou de capital em € 37 000,
realizado em dinheiro e subscrito pelo sócio Carlos Manuel da Silva Vaz,
para reforço da sua quota, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro, é de
42 000 euros.

Foi depositado, na respectiva pasta, o texto integral actualizado.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030858

FERRO E GOMA � ENGOMADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3320/
940420; identificação de pessoa colectiva n.º 503180300; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 5/030117.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, cujo extracto
da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Dezembro de 2002.

5 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030947

SUPERMERCADO DAS BARROCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3499/
950215; identificação de pessoa colectiva n.º 503357090; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/030117.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital para € 5000,
cujo aumento de € 2506,02 foi realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios, Manuel de Jesus Martins e Arminda Loureiro Frade Martins, em
partes iguais e para reforço das suas quotas.

Foi depositado, na respectiva pasta, o texto integral actualizado.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030840

CONSTRUÇÕES CANA DE AÇÚCAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4538/
990505; identificação de pessoa colectiva n.º 504352792; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/030115.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, por mútuo acordo, tendo
as contas sido aprovadas em 4 de Novembro de 2002.

1 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000030319

OCEANÁUTICA � COMÉRCIO ARTIGOS NÁUTICOS
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5644/
030114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030114.

Certifico, que por escritura outorgada em 8 de Janeiro de 2003, de
fls. 5 a fls. 6 do livro n.º 192-A, no Cartório Notarial de Estarreja,
foi constituída por Mário Manuel Gomes Barbosa, uma sociedade
unipessoal por quotas, com a denominação em epígrafe que se regerá
pelo pacto social constante da dita escritura:

1.º

A sociedade adopta a firma OCEANÁUTICA � Comércio de Ar-
tigos Náuticos, Unipessoal, L.da, com sede na Rua da Saudade, fregue-
sia de São Jacinto, concelho de Aveiro.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sua sede social,
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, podendo também
estabelecer e encerrar filiais e outras dependências.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de barcos novos e
usados, motores novos e usados, artigos náuticos, reparações e assis-
tência técnica.

3.º

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

2 � Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros.

4.º

A gerência da sociedade pertence a sócios ou não sócios a nomear
em assembleia geral e será remunerada, ou não, conforme deliberação
da mesma.

§ 1.º Para obrigar a sociedade basta a intervenção de um gerente.
§ 2.º Fica desde já nomeado gerente o único sócio.

5.º

Fica desde já autorizado o único sócio a celebrar quaisquer negócios
jurídicos com a sociedade, desde que os mesmos sirvam a prossecução
do objecto da sociedade.
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6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo com objecto diferente do seu.

1 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000030300

A. M. J. G. � COMUNICAÇÕES, S. A.
(anteriormente A. M. J. G. � COMUNICAÇÕES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5339/
020115; identificação de pessoa colectiva n.º 503887153; inscrições
n.os 20 e 21; números e data das apresentações: 13 e 14/030226.

Certifico os seguintes factos:
A sociedade em epígrafe foi transformada em sociedade anónima,

tendo passado a reger-se pelos seguintes estatutos:

Estatutos

CAPÍTULO I

Designação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. M. J. G. � Comunicações, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Combatentes da Grande
Guerra, 38, 2.º, sala E, na cidade e concelho de Aveiro.

2 � O administrador único poderá transferir a sede social para
qualquer outro local devendo essa mudança ser comunicada aos ac-
cionistas.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na comercialização e instalação de equi-
pamentos e serviços de comunicação.

CAPÍTULO II

Do capital social, acções e obrigações da sociedade

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, totalmente subscrito em dinheiro é de
165 000 euros, representado por 165 000 acções de valor nominal de
um euro cada uma.

2 � As acções são nominativas ou ao portador, livremente con-
versíveis, e são representadas por títulos de uma, cinco, 10, 50, 100,
500 e 1000 acções.

3 � As acções podem revestir a forma meramente escritural, sen-
do estas acções e as tituladas reciprocamente conversíveis.

4 � Os títulos representativos das acções serão autenticados com
o carimbo e assinadas pelo administrador único, podendo a assinatura
ser de chancela, por ele autorizada, ou por mandatários da sociedade
com poderes especiais para esse acto.

5 � As despesas de conversão, concentração, divisão ou substitui-
ção de acções são de conta dos accionistas requerentes.

6 � Poderá a sociedade emitir títulos provisórios.

ARTIGO 5.º

Nos aumentos de capital social os accionistas têm direito de prefe-
rência na proporção das acções que possuírem, quer na subscrição de
novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais tal direi-
to de preferência não tenha sido exercido.

ARTIGO 6.º

É permitido à sociedade adquirir acções próprias dentro dos limites
legais e realizar sobre elas as operações de alienação ou operação que
se mostrem convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode emitir obrigações, sob qualquer das modali-
dades permitidas por lei.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, os accio-
nistas têm direito de preferência na subscrição das obrigações emiti-
das na proporção das acções que então possuírem.

ARTIGO 8.º

Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto ou remíveis,
dentro dos limites legais.

ARTIGO 9.º

Poderão ser atribuídas gratificações por aplicação de resultados aos
administradores.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam e que até oito dias antes da realização da assembleia as
tenham registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
em cofres da sociedade ou de instituições de crédito.

2 � Às assembleias gerais devem estar presentes, mesmo que não
sejam accionistas, o administrador único, o fiscal único.

ARTIGO 11.º

A cada 1000 acções corresponde um voto.

ARTIGO 12.º

Os accionistas que não possuírem o número mínimo de acções
necessárias para exercer o direito de voto poderão agrupar-se de for-
ma a que esse número seja atingido em conjunto.

ARTIGO 13.º

Em primeira convocação, a assembleia geral só pode deliberar des-
de que estejam presentes ou representados accionistas que totalizem,
pelo menos, 50% do capital social.

ARTIGO 14.º

Em segunda convocação, as assembleias gerais poderão deliberar
qualquer que seja o número dos accionistas presentes ou representa-
dos e o capital de que sejam titulares.

ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, a eleger quadrienalmente.

ARTIGO 16.º

Os membros dos órgãos sociais podem ser escolhidos de entre não
accionistas da sociedade.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente por convocação
do seu presidente com o fim de:

a) Apreciar, discutir e votar o relatório, balanço, contas e parecer
do fiscal único relativo ao ano económico findo.

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados.
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade.
d) Proceder à eleição dos corpos sociais que nos respectivos anos

cessem os mandatos.
2 � A assembleia geral reunirá ainda por convocação do seu pre-

sidente da mesa, por sua iniciativa, a solicitação do administrador único,
do fiscal único ou dos accionistas que, nos termos da lei, reunam as
condições necessárias para requererem a convocação de uma assembleia
geral.

ARTIGO 18.º

De cada reunião da assembleia geral a mesa lavrará uma acta que
será assinada pelo presidente e pelo secretário.

CAPÍTULO IV

Da administração da sociedade

ARTIGO 19.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um administra-
dor único, eleito em assembleia geral, por um período de quatro anos,
reelegível.

2 � O administrador único será ou não remunerado, conforme
deliberação da assembleia geral, e é dispensado de caução.
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ARTIGO 20.º

No caso de impedimento permanente ou renúncia do administrador
único, a assembleia geral, escolherá quem irá preencher a vaga até ao
termo do mandato.

ARTIGO 21.º

1 � Ao Administrador único são conferidos os mais amplos pode-
res de representação da sociedade, designadamente os referidos nas
alíneas a) a n) do Artigo 406.º do Código das Sociedades Comerciais,
incluindo comprar e vender veículos automóveis.

2 � O Administrador único pode delegar numa comissão executi-
va a totalidade ou parte dos seus poderes, com excepção das matérias
incluídas nas alíneas a) a d), f), g), j), m) e n), do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 22.º

Os actos praticados pelo administrador único em nome da socieda-
de, dentro dos poderes que a lei e o presente contrato lhe conferem,
vinculam a sociedade.

ARTIGO 23.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador único.

CAPÍTULO V

Da fiscalização da sociedade

ARTIGO 24.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único eleito pela
assembleia geral por um período de quatro anos.

ARTIGO 25.º

Competem ao fiscal único os mais amplos poderes de fiscalização
dos actos de administração da sociedade, bem como da legalidade,
regularidade e pontualidade com que os mesmos são praticados e exe-
cutados.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e comuns aos órgãos sociais

ARTIGO 26.º

A fixação dos vencimentos dos corpos sociais, bem como outras
regalias, será anualmente definida pela assembleia geral, que poderá
delegar numa comissão de vencimentos formada para o efeito.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação da Sociedade e disposição final

ARTIGO 27.º

A sociedade dissolve-se nos termos e nos casos legais, sendo liqui-
datário o administrador único que ao tempo estiver em exercício.

Designação dos órgãos sociais para o quadriénio 2003/2006.
Designados: Administrador único � Maria Iveta Marques Dias Santos,
casada, residente na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 34-C,
Aveiro; fiscal único: efectivo � Carlos Alexandre de Pádua Corte Real
Pereira, casado, revisor oficial de contas n.º 1006, residente na Rua
da Senhora dos Milagres, 15, 3.º, esquerdo, Aveiro; suplente � João
Pedro Gomes Pereira de Matos, casado, revisor oficial de contas
n.º 609, residente na Rua do Mercado, Edifício Parque, lote 3, 1.º,
direito, Anadia. Data da deliberação: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

10 de Março de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000038433

FILIPE & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4979/
001214; identificação de pessoa colectiva n.º 505231697; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/030113.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, cujo extracto
da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Dezembro de 2002.

4 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030785

IMOBILIÁRIA MARCOISI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4505/
990326; identificação de pessoa colectiva n.º 504325736;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/030113.

Certifico o seguinte facto:
A sociedade em epígrafe mudou a sede para a Rua do Dr. Girão

Pereira, lote 3, São Bernardo, Aveiro.

31 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030718

AVEIRO, ESGUEIRA, BEIRA-MAR, GALITOS � BASKET, SAD

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4130/
971128; identificação de pessoa colectiva n.º 504011120;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 8/030110.

Certifico o seguinte facto:
Cessação de funções do administrador José António Gomes Martins,

por renúncia, em 12 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030874

BIJUMANIAS � ARTESANATO E BIJUTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2650/
910205; identificação de pessoa colectiva n.º 502498501;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: Of. 2 e 4/030110.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções do gerente Rui Manuel Reis Ferreira Ribeiro,

por renúncia, em 11 de Setembro de 2002.
Alteração parcial do contrato, tendo sido eliminado o artigo 8.º e

alterados os artigos 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma, do valor
nominal de 50 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Ferro Martins
Costa, e duas, com o valor nominal de 25 000 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Isaías Manuel Ferreira Fernandes e Elsa
Maria Agostinho Eloi.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a
cargo dos sócios Isaías Manuel Ferreira Fernandes, Manuel Ferro
Martins Costa e Elsa Maria Agostinho Eloi.

§ 1.º Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo sempre obriga-
tória a do gerente Manuel Ferro Martins Costa.

Foi depositado, na respectiva pasta, o texto integral actualizado.

Está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030688

TRANSPORTES IDEAL DE MAMODEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2505/
900518; identificação de pessoa colectiva n.º 502384549; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/030110.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
€ 50 120,21, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios Pre-
ciosa Vieira Samagaio com € 49 117,81, e Carlos Alberto Vieira de
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Matos com € 1002,40, para reforço das suas quotas, tendo sido alte-
rado o artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma quota, do valor
nominal de 98 000 euros, da sócia Preciosa Vieira Samagaio, e sendo
outra quota, do valor nominal de 2000 euros, do sócio Carlos Alberto
Vieira de Matos.

Foi depositado, na respectiva pasta, o texto integral actualizado.

Está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030670

RANGEL & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1316/
801121; identificação de pessoa colectiva n.º 501114157; inscri-
ção n.º 13, averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1 e inscrições n.os 20 e 21; números e data das apresentações: 5,
Of. 6, Of. 7, 8 e 10/030226 e 11/020326.

Certifico os seguintes factos:
A sociedade em epígrafe aumentou o capital para € 1 000 000,

cujo aumento de € 875 000 foi realizado por incorporação de reser-
vas de reavaliação, no montante de € 95 852,85 e por incorporação
de resultados transitados no montante de € 779 147,15, tendo os
sócios passado a deter as seguintes quotas: Manuel de Oliveira e Silva,
com uma quota de € 750 000, Maria Cristina Rangel Gomes e Silva,
com uma quota de € 200 000, e Luís Manuel Gomes e Silva, com
uma quota de € 50 000.

Cessação de funções do gerente Manuel de Oliveira e Silva, por
renúncia, em 4 de Fevereiro de 2003

Cessação de funções da gerente Maria Cristina Rangel Gomes e Silva,
por renúncia, em 4 de Fevereiro de 2003.

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita, é de 1 000 000 euros, dividido em quatro quo-
tas, sendo uma quota, do valor nominal de 750 000 euros e outra quota,
do valor nominal de 130 000 euros, tituladas em nome da sócia
António Martins & Filhos, L.da, e sendo uma quota, do valor nomi-
nal de 50 000 euros e outra, do valor nominal de 70 000 euros, titu-
ladas em nome da própria sociedade.

Designação de gerentes � Designados: José Nuno Martins de Oli-
veira, casado, residente na Rua de D. Domingos Pinho Brandão, 10,
2.º, esquerdo, Porto, e António Martins, casado, residente na Rua do
Beato Francisco Pacheco, Ponte de Lima.

Data da deliberação: 6 de Fevereiro de 2003.

Foi depositado, na respectiva pasta, o texto integral actualizado.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000038328

SARFERCAR � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5485/
020328; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; nú-
meros e data das apresentações: 5 e 6/030109.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções do administrador António Dias dos Santos,

por renúncia, em 30 de Novembro de 2002.
Designação de administrador para o triénio em curso 2002/2004.

Designado: Joaquim José Almeida Dias de Santos, casado, residente
na Rua de José Almeida Dias de Santos, Póvoa do Paço, Cacia, Aveiro.

Data da deliberação: 30 de Novembro de 2002.

Está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030807

META 20 � CENTRO DE ESTUDO E APRENDIZAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4990/
001227; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; nú-
meros e data das apresentações: 5 e 6/030110.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções da gerente Ana Isabel Raposeiro Santos Sá Reis,

por renúncia, em 25 de Setembro de 2001.
Designação de gerente. Designada: a sócia Maria Helena Raposeiro

Henriques dos Santos Reis, casada, residente na Rua do Cabo Luís, 16,
Esgueira, Aveiro.

Data da deliberação: 25 de Setembro de 2001.

Está conforme.

5 de Março de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000038344

FIGUEIREDO & FERREIRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5242/
010927; identificação de pessoa colectiva n.º 505404168; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/030109.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, cujo extracto
da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2002.

30 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030645

MEALHADA

DOCENTRO � GELATARIAS, L.DA

Sede: Avenida da Floresta, 129, 1.º, apartamento 1, Vila, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 732;
identificação de pessoa colectiva n.º 506376869 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030124.

Certifica que foi constituída a sociedade em epígrafe entre as pes-
soas a seguir mencionadas:

1.os Juan Manuel Pedrosa Gonçalves, solteiro, maior, natural da
Venezuela, residente na Rua de Joaquim Agostinho, 150. 2.º, direito,
freguesia de Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia, e Paulo Rui
Ribeiro Resende, casado, natural da freguesia e concelho de Espinho,
residente na Avenida da Floresta, 129, l.º, apartamento l, vila, fre-
guesia e concelho da Mealhada, que intervêm na qualidade de únicos
sócios e gerentes e em nome e representação da sociedade comercial
por quotas que gira sob a firma GELATOMANIA � Gelatarias, L.da,
titular do cartão de identificação de pessoa colectiva n.º 504828797,
com sede na Travessa de Ramos, 16, freguesia de Canelas, concelho
de Vila Nova de Gaia, matriculada na competente conservatória do
registo comercial sob o n.º 9792, com o capital social integralmente
realizado de 5000 euros;

2.ª Catarina Maria Pinto Leal Pisco Baptista, contribuinte fiscal
n.º 209483660, casada com Luís Miguel Santos Baptista, sob o regi-
me da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de São Julião da
Figueira da Foz, concelho da Figueira da Foz, residente na Travessa
da Testamenteira, lote 13, lugar de Gândara dos Olivais, freguesia de
Marrazes, concelho de Leiria; e

3.º Paulo Miguel Duarte Correia, contribuinte fiscal n.º 207704597,
casado com Carla Margarida Moreira Seabra da Cruz, sob o regime da
comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Coimbra (Sé Nova),
concelho de Coimbra, residente na Rua Principal, sem número, lugar
de Outeiro de Baixo, freguesia de S. Lourenço do Bairro, concelho de
Anadia.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 14100020, de 14 de Fevereiro de 2002,
7856517, de 8 de Outubro de 2002, 10569211, de 19 de Fevereiro de
2001, e 8973944, de 17 de Junho de 1998, emitidos pelos Serviços
de Identificação Civil, o segundo de Aveiro, o terceiro de Leiria e os
restantes de Lisboa, e as qualidades pelos primeiros invocadas, bem
como os respectivos poderes para este acto, através de uma pública-
forma de certidão de teor registral e uma pública-forma de fotocópia
da escritura contrato de sociedade (artigo 7.º), que arquivo.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 119 � 23 de Maio de 2003 10 990-(11)

Disseram os outorgantes, na qualidade em que intervêm, que, pela
presente escritura, eles segunda e terceiro outorgantes e a ora repre-
sentada sociedade constituem entre si uma sociedade comercial por
quotas, que se regerá pelo pacto social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DOCENTRO � Gelatarias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Floresta, 129, 1.º,
apartamento 1, vila, freguesia e concelho da Mealhada.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de gelatarias, cafetarias,
pastelarias e similares com fabrico próprio.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: duas iguais de 1250 euros, cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios GELATOMANIA � Gelatarias, L.da, e Paulo
Miguel Duarte Correia, e uma, de 2500 euros, pertencente à sócia
Catarina Maria Pinto Leal Pisco Baptista.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Catarina
Maria Pinto Leal Pisco Baptista, Paulo Miguel Duarte Correia, e os
não sócios Juan Manuel Pedrosa Gonçalves e Paulo Rui Ribeiro
Resende, ora outorgantes, estes dois últimos por indicação da sócia
GELATOMANIA � Gelatarias, L.da

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá, desde que deliberado com o acordo unânime de
todos os sócios, participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que delibe-

rado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem lixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento
imóveis necessários a prossecução dos fins sociais, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Dias Monteiro.
2001642989

CÉLIO HENRIQUE LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização Quinta da Nora, lote 14, loja 19, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 739;
identificação de pessoa colectiva n.º 506445852 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/030303.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Célio
Henrique Alves Lopes, contribuinte fiscal n.º 215879686, solteiro,
maior, natural da freguesia de Coimbra (Sé Nova), concelho de
Coimbra, residente na Rua da Escola, sem número, freguesia de Casal
Comba, concelho da Mealhada.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 11279118, de 23 de Outubro de 1998, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de

Disse o outorgante que, pela presente escritura, constituir uma
sociedade comercial unipessoal por quotas, que se regerá pelo pacto
social constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Célio Henrique Lopes, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Urbanização Quinta da Nora, lote 14,
loja 19, vila, freguesia e concelho da Mealhada.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do País e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de equipamento
informático, de telecomunicações e de escritório e assistência aos
mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio Célio Henrique Alves Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso, que por ele
sócio forem fixados.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Célio Henrique Alves Lopes,
desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade que venham a ser por ele sócio designados.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que seja a
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sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas e
desde que em sociedades por quotas não fique na situação de único
sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do, desde já, o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar
de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da sede social,
despesas estas que a sociedade assume logo que definitivamente ma-
triculada.

Está conforme.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Dias Monteiro.
2001643004

LOURENÇO & SEMEDO, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Cerveira Lebre, 95, Vila, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 734;
identificação de pessoa colectiva n.º 506427609 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030129.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre as pes-
soas a seguir mencionadas:

1.º Claudemiro Manuel de Jesus Semedo, contribuinte fiscal
n.º 202584534, casado com Sónia Teresa Falé Pereira, sob o regime
da comunhão de adquiridos, natural da freguesia do Luso, concelho da
Mealhada, residente na Rua do Casal Comba, 21, vila, freguesia e
concelho da Mealhada; e

2.º Pedro Manuel Marques Lourenço, contribuinte fiscal
n.º 192072374, casado com Eulália Maria Pedro Bastos, sob o regi-
me da comunhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho de
Amadora, residente na Rua da Fonte, sem número, lugar de Santa
Cristina, freguesia da Vacariça, concelho da Mealhada.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 10382055, de 12 de Janeiro de 2001,
e 9823843, de 13 de Dezembro de 1999, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Aveiro e Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lourenço & Semedo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Doutor José Cerveira
Lebre, 95, vila, freguesia e concelho da Mealhada.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de vestuário e arti-
gos desportivos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Claudemiro Manuel de Jesus Semedo e Pedro Manuel Marques
Lourenço.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia
geral, ficando, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento bens
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Dias Monteiro.
2001642997

BAIRRISHOES � COMÉRCIO DE CALÇADO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua do Bairro Novo, lote 1, Vila, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 733;
identificação de pessoa colectiva n.º 506448886 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030127.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre as pes-
soas a seguir mencionadas:

1.os Artur Miguel Oliveira Ferreira Ramos, contribuinte fiscal
n.º 198443900, e mulher, Ana Paula Laranjeira Simões Ferreira, con-
tribuinte fiscal n.º 189204168, naturais da freguesia de Coimbra (Sé
Nova), concelho de Coimbra, residentes na Rua do Bairro Novo, lote 1,
vila, freguesia e concelho da Mealhada; e

2.os Rui Fernando Bule de Carvalho, contribuinte fiscal n.º 125596103,
e mulher, Laura Maria Flores Mota de Carvalho, contribuinte fiscal
n.º 194334775, naturais ele da dita freguesia de Coimbra (Sé Nova), e
ela da freguesia e concelho de Pinhel, residentes na Rua de António
Jardim, lote 6, 276, 3.º, C, freguesia de Santo António dos Olivais,
concelho de Coimbra.

Os outorgantes são casados sob o regime da comunhão de adquiridos.
Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-

vos bilhetes de identidade n.os 7656371, de 8 de Janeiro de 2002,
7737698, de 6 de Novembro de 2001, 7715841, de 22 de Março de
2002, e 7397890, de 14 de Dezembro de 1998, emitidos pelos Servi-
ços de Identificação Civil, o primeiro de Aveiro, o segundo de Lisboa
e os restantes de Coimbra.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BAIRRISHOES � Comércio de
Calçado e Acessórios, L.da, e tem a sua sede na Rua do Bairro Novo,
lote 1, vila, freguesia e concelho da Mealhada.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de calçado,
marroquinaria, artigos de viagem e bijutaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma de quatro quotas iguais, dos valores nominais de
1250 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Artur Miguel
Oliveira Ferreira Ramos, Ana Paula Laranjeira Simões Ferreira, Rui
Fernando Bule de Carvalho e Laura Maria Flores Mota de Carvalho.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes os sócios Ana
Paula Laranjeira Simões Ferreira e Rui Fernando Bule de Carvalho.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 vezes o capital social, desde que delibe-
rado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento imó-
veis necessários a prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Dias Monteiro.
2001642970

OVAR

DAVIDE & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2490/
020619; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020619.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída, en-
tre Davide Ribeiro Neves ou David Ribeiro Neves, casado com Célia
Maria Silva Reis, na comunhão de adquiridos, e Filipe Alexandre Car-
valho de Oliveira, solteiro, maior, a sociedade em epígrafe a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Davide & Filipe, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar da Herdade, freguesia de
São Vicente de Pereira, concelho de Ovar.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de peças e acessórios
para veículos automóveis � pneus, amortecedores, calços de travões
e ópticas; e prestação de serviços na área desta actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma, de 2550 euros, pertencente ao sócio
Davide Ribeiro Neves, e uma, de 2450 euros, pertencente ao sócio
Filipe Alexandre Carvalho de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia
geral, ficando, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data
e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o
reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conferida, está conforme o original.

7 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2000006558

CATOCAL � COMÉRCIO DE COMPONENTES
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2491/
020619; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020619.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída, en-
tre Toni Manuel Oliveira Queirós, solteiro, e Manuel António Ma-
chado de Castro, solteiro, a sociedade em epígrafe a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação CATOCAL � Comércio
de Componentes para Calçado, L.DA, e tem a sua sede na Travessa da
Camboa, 79, freguesia de Esmoriz, concelho de Ovar.
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2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no fabrico, comércio, impor-
tação e exportação de componentes para calçado, nomeadamente
tecidos, bem como de têxteis-lar, transformação de tecidos para o
sector automóvel.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2000006566

EDITE FARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2494/
020808; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020808.

Certifico que pela apresentação supra referida, Edite da Silva
Fernandes Faria, casada com Evaristo Moreira Faria, na comunhão
de adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Edite Faria, Unipessoal, L.da, e
vai ter a sua sede na Rua do Forno da Telha, 352, freguesia de Esmoriz,
concelho de Ovar.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em importação, exportação,
comércio e representações de têxteis-lar, de componentes para cal-
çado e de artigos para o lar.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2000007430

V. GILVAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2498/
020620; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/020620.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi constituída, en-
tre Vítor Manuel Andrade Pinho Gilvaz e mulher, Mafalda Sofia Pi-
nho Correia, casados na comunhão de adquiridos, a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma V. Gilvaz, L.da, com sede na Rua do
Dr. António Valente Fonseca, 1191, 2.º, esquerdo, freguesia de Válega,
concelho de Ovar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na assistência técnica a empresas, nomea-
damente a máquinas industriais de confecções e outras. Comércio de
máquinas de costura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas: uma, do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Andrade Pinho Gilvaz,
e outra, do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Mafalda
Sofia Pinho Correia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já, são nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Conferida, está conforme o original.

7 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2000006574

BEJA
ODEMIRA

ZEEPOR � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 792;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/26022003.

Certifico que foi constituída a sociedade supra mencionada, entre
Marinus Nicolaas Jozef, casado, e Joannes Willem Josef de Winter,
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casado, a qual se regerá pelo contrato constante das cláusulas se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ZEEPOR � Produção e Comer-
cialização de Flores, L.da, e tem a sua sede na Herdade do Loural, fregue-
sia de Longueira-Almograve, concelho de Odemira, distrito de Beja.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
transferida, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na agricultura, produção e
comercialização de flores, ramos ornamentais, plantas, produtos
hortícolas, especialidades hortícolas, produtos de viveiro e frutos.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas, com o valor nominal de
2500 euros, cada uma, pertencentes a cada um dos sócios, Marinus
Nicolaas Jozef de Winter e Joannes Willem Joseph de Winter.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, ficam a per-
tencer a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Joannes Willem Joseph
de Winter.

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

ARTIGO 5.º

As decisões tomadas pelos sócios que ultrapassem os actos de mero
expediente, devem ser registadas em acta por eles assinada.

ARTIGO 6.º

Os sócios podem celebrar com a sociedade negócios jurídicos que
sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 7.º

Os sócios podem fazer prestações suplementares à sociedade, nas
condições a estabelecer em assembleia geral, até ao montante, no total,
de 20 vezes o capital social.

13 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2001682921

OURIQUE

TÁXIS GUERREIRO & GUERREIRO, L.DA

Sede: Rua da Fábrica, 1, freguesia de Garvão,
concelho de Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 384/
20030217; identificação de pessoa colectiva n.º 505411679; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 3/20030227.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi registada a alteração
parcial do contrato, sendo alterados os artigos 1.º, 2.º e 7.º

Alterações: Sede: Rua da Fábrica, 1, freguesia de Garvão, concelho de Ourique.
Capital: 5000 euros. Sócios e quotas: € 2500 � António Manuel Guer-

reiro, casado com Maria Emília Varedas Gusmão Guerreiro, na comunhão
de adquiridos; € 2500 � Juvenal Gusmão Guerreiro, casado com Ana Paula
Moita José Guerreiro, na comunhão de adquiridos. Gerência: pertence
ao sócio Juvenal Gusmão Guerreiro e ao não sócio Manuel da Concei-
ção Silvério. Forma de obrigar: Assinatura de qualquer dos gerentes.

Conferi, está conforme.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
de Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 2001752296

BRAGA
PÓVOA DE LANHOSO

INCLÍTICA � INVESTIGAÇÃO, CIRURGIA, FORMAÇÃO
E SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 369/970618; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/
11032003.

Certifico que pela inscrição n.º 4 foi registada a dissolução e encer-
ramento da liquidação, da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação de contas: 20 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2000549667

VILA NOVA DE FAMALICÃO

SANTA FÉ � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5787/010321; identificação de pessoa colectiva
n.º 504618482; data: 180602.

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 Ferreira
Sá Araújo. 1000203986

BRAGANÇA
BRAGANÇA

SERVITRAL � SERVIÇOS, REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 882/
950411; identificação de pessoa colectiva n.º 503399205; data da
apresentação: 030311.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na respectiva pasta, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

11 de Março de 2003. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saravia Esteves. 2001416016

CASTELO BRANCO
BELMONTE

AUTO REPARAÇÕES MARTINHO SOARES FERNANDES, L.DA

Sede: Sítio do Vale, freguesia e concelho de Belmonte

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 161/
980109; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
030217.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração parcial do contrato:

Capital: 14 963,99 euros, após o reforço de 7482,03 euros, em
dinheiro, e subscrito pela nova sócia, Adelaide da Conceição Miranda
Abreu Fernandes, casada com Martinho Soares Fernandes, na comu-
nhão de adquiridos. Artigo alterado: 3.º:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 14 963,99 euros, e
corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma, no valor nominal
de 4987,98 euros, pertencente ao sócio Martinho Soares Fernandes;
duas, no valor nominal, cada, de 1246,99 euros, pertencentes aos
sócios Miguel Nuno Miranda Abreu Soares Fernandes e Cristina Isabel
Miranda Abreu Soares Fernandes, e uma outra, no valor nominal de
7482,03 euros, pertencente à sócia Adelaide da Conceição Miranda
Abreu Fernandes.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta da
referida sociedade.

Conferida, está conforme.

10 de Março de 2003. � A Conservadora Interina, Aida Maria
Porfírio Mendes. 1000203982
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COIMBRA
CANTANHEDE

SABER ACRESCENTADO � CENTRO DE ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1519/
030227; identificação de pessoa colectiva n.º 506445810 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030227.

Certifico que, entre Pedro Eduardo Esteves Pereira Dias Ferreira e
Francisco António Andrade dos Santos, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Saber Acrescentado � Centro de
Estudos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Santos Silva, 8, rés-do-
-chão, freguesia de Febres, concelho de Cantanhede.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de centro de estudos, de
explicações e de tempos livres, prestação de serviços nas áreas de
informática, formação profissional e comercialização de material e
produtos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Pedro Eduardo Esteves Pereira Dias Ferreira e Francisco António
Andrade dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia
geral, ficando, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da

sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2001256531

GÓIS

MINI MERCADO E CAFÉ VALE DO CEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 436/010125;
identificação de pessoa colectiva n.º 505266687.

Certifico que, relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Junho de
2002, foram depositados, na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2001.

13 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001509910

SIMÕES, PEREIRA & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 349/900704;
identificação de pessoa colectiva n.º 502382848.

Certifico que, relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Junho de
2002, foram depositados, na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2001.

13 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001509871

ARI-SER � POSTO DE ABASTECIMENTO E MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 390/950921;
identificação de pessoa colectiva n.º 503498360.

Certifico que, relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Junho de
2002, foram depositados, na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2001.

13 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001509090

BARATA & BATISTA SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 395/960612;
identificação de pessoa colectiva n.º 503657450.

Certifico que, relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Junho de
2002, foram depositados, na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2001.

13 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001509693

GÓISINVESTE � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 431/000907;
identificação de pessoa colectiva n.º 504803000.

Certifico que, relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Junho de
2002, foram depositados, na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2001.

13 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001509933
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LUZALVA � FÁBRICA DE CANDEEIROS DE CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 346/900220;
identificação de pessoa colectiva n.º 502298626.

Certifico que, relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Junho de
2002, foram depositados, na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2001.

13 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001509677

MIRA

BRASÃO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 63/860423;
identificação de pessoa colectiva n.º 501658815; data da entrada
dos documentos: 200602.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

22 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves
da Silva. 2001758995

MONTEMOR-O-VELHO

DIAS & FREIRE, L.DA

Sede: Mata n.º 10, Azarede, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 485/090701; identificação de pessoa colectiva n.º 504151118;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 14/060303.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2002898111

TRANSPORTES PINÃO & PEREIRA, L.DA

Sede: Casal da Légua, Pereira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 408/120599; identificação de pessoa colectiva n.º 504447009;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/060303.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato. Artigo alterado: 4.º, n.º 2.
Forma de obrigar a sociedade: É suficiente a assinatura de um ge-

rente.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato de sociedade
actualizado.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2002898146

PENACOVA

BATISTA & HUGO � PROJECÇÃO DE GESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 390/
010801; identificação de pessoa colectiva n.º 505646242; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 6/030307.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que a inscrição supra identificada é do se-
guinte teor:

Facto: Nomeação de gerente.
Gerente: António Agostinho de Jesus Baptista, nomeado em 15 de

Novembro de 2002, conforme fotocópia autenticada da respectiva
acta, que se encontra arquivada nesta conservatória.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 2001751303

ÉVORA
BORBA

QUINTA DO ZAMBUJEIRO, PRODUÇÃO
E COMÉRCIO DE VINHOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 239; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 504498827; data da entrega: 130203.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Carona Con-
ceição Baltazar. 2001362897

ÉVORA

ROTAS DE NATUREZA � ANIMAÇÃO CULTURAL, L.DA

Sede: Rua do Barão José Rochinha, 10, Bairro Frei Aleixo,
Frei Aleixo, 7000 Évora

Capital social: 12 500 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2987/
20030213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 58/20030213.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios Marcos Pedro Varela Borga
Martins, casado com Emanuela Jesus de Faro e Castro, em comunhão
geral, Rua da Pedreira Italiana, 1, casa 20, Caxias, Oeiras; Paulo Jor-
ge da Conceição Caetano e Iris Sofia Madre Deus da Conceição Pe-
reira Caetano, casados em comunhão de adquiridos, Rua de João Pin-
to Ribeiro, lote 3, 3.º, D, Lisboa; Joaquim Pedro dos Santos das Mercês
Ferreira, solteiro, maior, Rua de Barão José Rochinha, 10, Frei Aleixo,
Évora, e Susana do Carmo Martins Lopes, solteira, maior, Rua de
Santo António da Piedade, 52, 1.º, esquerdo, Malagueira, Évora:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rotas de Natureza � Animação
Cultural, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Barão José Rochinha,
10, Bairro Frei Aleixo, freguesia de Frei Aleixo, concelho de Évora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em animação cultural e turística;
organização de eventos; exposições; edição de livres, revistas e bro-
churas.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 12 500 euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 119 � 23 de Maio de 200310 990-(18)

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios, Marcos Pedro
Varela Borga Martins, Paulo Jorge da Conceição Caetano e Susana do
Carmo Martins Lopes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000071104

FARO
OLHÃO

CONSTRUÇÕES J. & VALÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1853/
991115; identificação de pessoa colectiva n.º 504678175;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 10 e 11/20030122.

Certifico que foi extraído daquele averbamento o texto seguinte:
Averbamento n.º 1 com a apresentação 10/20030122 � Cessação

de funções. Gerente: Amândio Augusto de Carvalho Machado.
Data: 20 de Dezembro de 2002. Causa: Renúncia.

Certifico ainda, que em relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a alteração parcial do contrato e, em consequência, modificados
os artigos 1.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Construções J. & Valério, L.da, e tem
a sua sede na Avenida da República, 105, Edifício Galerias Avenida,
loja 22, 1.º, na cidade, freguesia e concelho de Olhão.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio João Manuel Dias
Pereira, que se mantém na gerência, obrigando-se a sociedade com a
sua assinatura.

§ único. (Mantém-se.)

Conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2000247407

VITAL & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2102/
20020809; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20020809.

Certifico que, entre Vital da Cruz Afonso e mulher, Sandra Maria
Otília Roque Afonso, casados na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vital & Afonso, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Sporting Clube
Olhanense, bloco 28, rés-do-chão, esquerdo, na cidade, freguesia e
concelho de Olhão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na instalação de canalizações de
água e esgotos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Ro-
sário Correia Pacheco Lopes. 2001715234

MINI MERCADO SILVÉRIO LEAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2098/
20020802; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20020802.

Certifico que por Silvério Leal Augusto, casado com Esmeralda da
Silva Costa Leal, na comunhão geral, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mini Mercado Silvério Leal,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Augusto Saias, 30, na
aldeia e freguesia de Quelfes, concelho de Olhão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto explorações de mini-mercado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Ro-
sário Correia Pacheco Lopes. 2001715250

JOSÉ F. GUERREIRO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2091/
20020716; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20020716.

Certifico que por José Francisco Horta Guerreiro, casado com
Mariana Isabel Candeias Nunes Guerreiro, na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguin-
tes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José F. Guerreiro � Construções,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Projectada à Estrada Na-
cional 125, bloco 2, 2.º, direito, na cidade Olhão.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

Conforme o original.

11 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2001714840

JOSÉ QUINTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1914/
010405; identificação de pessoa colectiva n.º 505377276; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/20020726.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração parcial do contrato e, em consequência,
modificado o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 250 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � (Mantém-se.)
3 � ( Mantém-se.)

O texto actual do contrato, ficou depositado, na pasta respectiva.

Conforme o original.

6 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2001714882

REAL ESCALA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2153/
20030127; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20030127.

Certifico que, entre Miguel Martinho, casado com Anabela Guer-
reiro Gonçalves Sobral, na comunhão de adquiridos, e António Manu-
el Afonso, casado com Neusa Cassiano do Carmo Graça Afonso, na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Real Escala � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Caminho das Areias, freguesia
de Quelfes, concelho de Olhão, com endereço postal na Caixa Postal
n.º 171P

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil. Compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Promoção imobi-
liária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente.

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

4 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Miguel Martinho.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.
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ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Ro-
sário Correia Pacheco Lopes. 2000247474

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

REBOQUES RAMIRO � REBOQUES E TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1259/020916; inscrição n.º 14; número e data da
apresentação: 3/030307.

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

Inscrição n.º 14 com a apresentação 3/20030307 � Alteração
parcial do contrato, alterando, em consequência, o artigo 2.º e § úni-
co do artigo 6.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma, de
49 500 euros, do sócio João Ramiro Anica Teodósio, e uma de
500 euros, da sócia Maria do Rosário Anica Teodósio.

ARTIGO 6.º

O corpo do artigo mantém-se.
§ único. A sociedade obriga-se validamente pela assinatura única

do gerente João Ramiro Anica Teodósio, excepto em assuntos que
digam directamente respeito ou a ser tratado junto da Direcção-Geral
dos Transportes Terrestres, caso em que serão necessárias e obrigató-
rias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, sendo que um deles de-
verá possuir a necessária capacidade profissional, reconhecida pela
Direcção-Geral dos Transportes Terrestres.

Que se mantêm em pleno vigor todos os demais elementos cons-
tantes do contrato de sociedade.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2000379699

GUARDA
CELORICO DA BEIRA

MARIA ADELAIDE ANTUNES BATISTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 294; identificação de pessoa colectiva n.º 506430561; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030311.

Certifico que, entre Maria Adelaide Antunes Batista e José Manuel
Antunes Batista, foi constituída uma sociedade:

No dia 5 de Fevereiro de 2003, no Cartório Notarial d Celorico da
Beira, perante mim, o notário licenciado, Mário Meireles da Cunha,
compareceram como outorgantes:

1.ª Maria Adelaide Antunes Batista, contribuinte fiscal n.º 162102399,
natural da freguesia de Pala, concelho de Pinhel, e residente na freguesia
da Velosa, deste concelho, casada sob o regime de comunhão geral de
bens com Arménio Mendes Batista;

2.º José Manuel Antunes Batista, contribuinte fiscal n.º 198281307,
divorciado, natural da dita freguesia da Velosa, onde reside.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por ser do meu conheci-
mento pessoal.

Por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram um contrato
de sociedade comercial por quotas, que se regerá nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Maria Adelaide Antunes Batista
& Filho, L.da, tem a sua sede na freguesia da Velosa, deste concelho.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de carne e de
produtos à base de carne e comércio a retalho de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral pertence a ambos
os sócios que desde já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a
assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, em relação a estranhos
têm sempre preferência o sócio ou sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a movimentar o deposite cons-
tituído no Finibanco, com agência na cidade da Guarda correspondente
ao capital social da sociedade para pagamento de despesas correntes da
sociedade ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais estabelecendo-se ainda, que ficam por conta da
sociedade as despesa inerentes à sua constituição e oficialização.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerer o registo do
presente acto na conservatória do registo comercial respectiva, no
prazo de três meses a contar de hoje.

Arquivo: duas declarações passadas nos termos do artigo 106.º-A,
do Código do Imposto Tributário.

Está conforme o original

11 de Março de 2003. � O Conservador, António Pires Nunes
Cameira. 2001329709

TRANCOSO

JOSÉ PAIS & GUERRA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Castro Lopes, freguesia de Santa Maria,
concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 21/
191264; identificação de pessoa colectiva n.º 500563250; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 26/14022003.

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

Facto: Alteração parcial do contrato � redenominação e aumento
de capital.

Capital: € 24 942, após redenominação e aumento com € 2,10 por
incorporação de reservas.

Sócios e quotas: Modesta Maria Pinto Reis � uma quota de € 24 442 e
outra de € 400; Helena Cristina Pinto Reis Veloso e Adriana Isabel Pinto
Reis Veloso, com uma quota de € 100.

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

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001897480

GRÁFICA BANDARRA, L.DA

Sede: Freguesia de São Pedro, concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 193/
280396; identificação de pessoa colectiva n.º 503633577; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/11022003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado par-
cialmente o seu contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 048 200$ � 100 000 euros � dividido em
quatro quotas: uma, de 6 014 460$, 30 000 euros, pertencente ao sócio
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Mário do Carmo Lopes Castela; outra, de 6 014 460$, pertencente à
sócia Maria de Lurdes Ribeiro Castela; uma, de 4 009 640$,
20 000 euros, pertencente ao sócio Manuel António Ribeiro Castela,
e outra, de 4 009 640$, 20 000 euros, pertencente à sócia Rosa Ma-
ria Ribeiro Castela.

§ único. Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios,
na proporção das suas quotas, até ao montante de 100 000 euros.

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

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001897499

TRANSPORTES RODRIGUES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 116/
280289; identificação de pessoa colectiva n.º 502118059;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, averbamento n.º 2 e
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 13 e 14.

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

Averbamento n.º 1 com a apresentação 2/24022003 � Cessação
das funções dos gerentes, Artur José Ferreira Figueiredo e Olinda Maria
Ferreira Figueiredo, por renúncia, em 13 de Janeiro de 2003.

Averbamento n.º 2 com a apresentação 4/24022003 � Cessação
das funções dos gerentes, Fernando Ferreira Figueiredo e Adélia
Ferreira Figueiredo, por renúncia de 13 de Janeiro de 2003.

Averbamento n.º 3 com apresentação 6/24022003 � Mudou a sede
para a Rua do Jardim, sem número, freguesia de Moimentinha, con-
celho de Trancoso.

Pela apresentação 4/24022003 � Autorização de manutenção de
nome.

Nome a manter: Ferreira.
Autorizantes: Fernando Ferreira Figueiredo, Adélia Ferreira

Figueiredo, Artur José Ferreira Figueiredo e Olinda Maria Ferreira
Figueiredo.

Data: 13 de Janeiro de 2003.
Pela apresentação 5/24022003 � Foi alterado parcialmente o seu

contrato, quando aos artigos 3.º e 4.º, os quais ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é no valor de
€ 49 879,80, representado por duas quotas. Uma, no valor nominal
de € 29 927,88, pertencente ao sócio Filipe dos Santos; uma, no valor
nominal de € 19 951,92, pertencente à sócia Lúcia Cristina dos San-
tos Rodrigues.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou não,
conforme o deliberado em assembleia geral, pertence a dois gerentes.

A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas de ambos os
gerentes.

Desde já são gerentes, os sócios Filipe dos Santos e Maria João
Rodrigues Tiago, solteira, maior, natural e residente na freguesia de
Moimentinha, deste concelho, esta com capacidade profissional.

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

Conferida está conforme.

28 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001897472

LEIRIA
LEIRIA

JOSÉ FRANCISCO FARIA, L.DA

Sede: Chãs, Regueira de Pontes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1801/
830412; identificação de pessoa colectiva n.º 501371770; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 68/20020328.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que a mesma aumen-
tou o capital e alterou o contrato, quanto ao artigo 3.º, cujo teor passa
a ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e representa-se por duas quotas, de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios, José Francisco Faria e Piedade Esperança Moteiro.

O pacto actualizado, ficou arquivado, na pasta respectiva.

15 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000204422

A. LIMA BASTOS � CLÍNICA DERMATOLÓGICA, L.DA

Sede: Rua do Município, lote B-2, 3.º, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4798/
950524; identificação de pessoa colectiva n.º 503509752; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 76/20020328.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que a mesma aumen-
tou o capital e alterou o contrato, quanto ao artigo 3.º, cujo teor passa
a ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros, uma de cada
um dos sócios, Ângelo de Lima Bastos e Maria Clara da Rocha Antunes.

O pacto actualizado, ficou arquivado, na pasta respectiva.

15 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000204421

A. ROBERTO & FILHO, L.DA

Sede: Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1975/
841114; identificação de pessoa colectiva n.º 501471693; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 84/20020328.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforçado
o capital social e alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores contabilísticos, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais,
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Armando
Roberto e Vítor Manuel Violante Roberto.

O pacto actualizado, ficou arquivado, na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

17 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204419

RIBEIRO & GASPAR, L.DA

Sede: Gândara dos Olivais, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 508/
650106; identificação de pessoa colectiva n.º 500402434; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 85/20020328.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforçado
o capital social e alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, é representado em quatro quotas pertencentes, uma de
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2500 euros, a António Rodrigues Ribeiro; outra, de 1500 euros, a
António José Valverde Rodrigues Ribeiro; oura, de 500 euros, a Anabela
Valverde Rodrigues Ribeiro, e outra, de 500 euros, a Élia Maria
Valverde Rodrigues Ribeiro Carreira.

O pacto actualizado, ficou arquivado, na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

17 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204417

PARTISA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Olivais, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4521/
940707; identificação de pessoa colectiva n.º 503232718; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 97/20020328.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram designa-
dos os órgãos sociais, para o quadriénio de 2002/2005, por delibera-
ção de 30 de Dezembro de 2001, a saber:

Conselho de administração: Presidente � João Paulo Costa Dias,
casado; vogais � Adriano Marques Francisco e Patrício Pereira Ne-
ves, casados.

Conselho fiscal: Presidente � Laurinda da Conceição Francisco,
casada; vogais � Oliveiras Reis & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, e Ilda Maria da Silva Manso, casada; suplen-
te � José Barata Fernandes, casado, revisor oficial de contas.

Conferida está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204416

GRUNTI � GRUPO TÉCNICO DE MOLDES
PARA PLÁSTICOS, L.DA

Sede: Vale Salgueiro, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3258/
900717; identificação de pessoa colectiva n.º 502384255; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 110/20020328.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforçado
o capital social e alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas: uma, do valor de 3503,61 euros, do sócio Francisco Assis
Ascenso Gomes, e outra, de 1496,39 euros, pertencente à sócia Ma-
ria Amélia do Rosário Cristino Gomes.

O pacto actualizado, ficou arquivado, na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204415

MODA JOVEM LIS E LENA, L.DA

Sede: Rua do Calvário, 60, Moinhos da Barosa, Barosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4376/
940107; identificação de pessoa colectiva n.º 503141437; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/20020327.

Certifico que foi reforçado o capital da sociedade em epígrafe e,
em consequência, alterado o artigo 4.º do contrato, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, dividido
em duas quotas, de 2500 euros, cada, pertencentes uma ao sócio José

de Jesus Pereira de Carvalho, e outra à sócia Deolinda Maria Rodrigues
Pereira.

O pacto actualizado, ficou arquivado, na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

13 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000204414

SAV � SOCIEDADE ACESSÓRIOS E VIATURAS, S. A.

Sede: Rua de D. José Alves Correia da Silva, 112, Cruz D�Areia,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3554/
901112; identificação de pessoa colectiva n.º 502444681; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 69/20020322.

Certifica em relação à sociedade em epígrafe que a mesma aumentou
o capital e remodelou totalmente o pacto em consequência da trans-
formação em sociedade anónima cujo teor passa a ser o seguinte:

CAPÍTULO I
Denominação, sede, objecto, participações e cooperação

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de SAV � Sociedade Acessórios e
Viaturas, S. A., e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. José Alves Correia da
Silva, 270, lugar da Cruz da Areia, freguesia da Barreira, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação do administrador único, a sociedade poderá:
a) Transferir a sede para outro lugar, no mesmo concelho, ou para

concelho limítrofe;
b) Criar sucursais, agências, filiais, delegações ou outras formas de

representação em Portugal, União Europeia ou no estrangeiro;
c) Adquirir participações em sociedades cujo objecto seja igual ou

diferente daquele que a sociedade, ao tempo, esteja exercendo.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de combustíveis
equipamentos, lubrificantes e viaturas, importação e exportação, ges-
tão, compra e venda de participações sociais.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá cooperar com outras entidades, consórcios e
associações em participação, para o exercício em comum de determi-
nadas actividades económicas.

CAPÍTULO II
Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital da sociedade, integralmente subscrito e realizado, é
de 111 000 euros e representa-se por 22 200 acções de valor nomi-
nal de cinco euros, cada uma.

2 � O administrador único poderá deliberar o aumento de capital
social por uma ou mais vezes até ao quíntuplo do acima indicado,
mediante parecer prévio favorável do fiscal único.

3 � O capital social fica assim distribuído:
a) Manuel Filipe, com 16 650 acções;
b) Jorge Manuel Lopes Ferreira Filipe, com 5010 acções;
c) Ana Maria Cravo Vieira Rodrigues Filipe, com 500 acções;
d) Pedro Jorge Cravo Ferreira Filipe, com 20 acções;
e) João Eduardo Cravo Ferreira Filipe, com 20 acções.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas, podendo ser convertíveis em
acções ao portador, mediante deliberação da assembleia geral.

2 � As acções serão representadas em títulos de uma, 10, 25, 100,
1000 e 10 000, podendo ainda assumir forma meramente escritural.

3 � Os títulos representativos das acções deverão mencionar a
classe de acções que incorporem.

4 � A transmissão das acções a estranhos, quando nominativas,
está sempre sujeita ao consentimento da sociedade para o qual é com-
petente o administrador único, que o deverá proferir no prazo de
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60 dias e decorrido o mesmo será livre a transmissão das acções e na
hipótese de ocorrer uma recusa lícita à transmissão das acções obser-
var-se-á o regime previsto na alínea c), do n.º 3, de artigo 329.º do
Código das Sociedades Comerciais.

5 � A transmissão das acções a estranhos, quando nominativas,
está ainda sujeita ao direito de preferência por parte dos restantes
accionistas a exercer nos termos da lei civil, no prazo de 60 dias
contados do conhecimento do projecto da venda.

6 � No entanto, fica desde já, autorizada a transmissão de acções
a favor de accionistas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode amortizar as acções cujos respectivos titu-
lares demonstrem um alheamento pelo interesse dos negócios sociais,
presumindo-se tal alheamento quando injustificadamente não compa-
reçam a duas ou mais assembleias gerais e ou quando não cumpram
nem colaborem na execução das deliberações das assembleias gerais.

2 � A sociedade pode ainda amortizar acções, sem o consentimento
dos seus titulares, quando as mesmas sejam arrestadas, penhoradas, sujeitas a
qualquer providência judicial, donde possa resultar, ou tenha resultado, a aliena-
ção coerciva das mesmas e quando as mesmas sejam transmitidas a terceiros
com violação do disposto nos n.os 4 e 5, do artigo 6.º deste pacto.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor nominal, excepto
se do último balanço aprovado, resultar valor inferior, caso em que
será este o montante a pagar, podendo o valor da amortização ser
depositado em instituição bancária ou na sociedade numa conta à ordem
do accionista excluído.

4 � A deliberação da amortização de acções, nos termos deste arti-
go, deve ser tomada no prazo de 90 dias a contar do facto determinante
da amortização.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir e colocar obrigações, nos termos da lei
e nas condições que forem estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Mediante deliberação da assembleia geral tomada por maioria qua-
lificada de dois terços, poderão ser exigidas a todos ou alguns dos
accionistas, a título oneroso ou gratuito, prestações acessórias
pecuniárias até ao triplo do montante do capital social que à data
estiver em vigor, a subscrever na proporção da participação do capi-
tal social de cada um, sem prejuízo de deliberação unanime de todos
os accionistas em sentido diferente.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

1 � Os órgãos sociais são: a assembleia geral, o administrador único
e o fiscal único.

2 � Os órgãos sociais serão eleitos em assembleia geral e exercem
as suas funções por períodos de três anos, sendo permitida a sua ree-
leição por uma ou mais vezes.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � O exercício do direito de voto depende do registo ou deposi-
to, efectuado, pelo menos, 15 dias antes daquele em que a assembleia
se realizar, de 50 ou mais acções.

2 � Cada 150 acções dá direito a um voto.
3 � Não poderão assistir à assembleia geral os accionistas que não

tenham direito a voto, nem os obrigacionistas, exceptuados os membros
dos órgãos sociais.

ARTIGO 12.º

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

2 � Além das competências previstas na lei, compete ao secretá-
rio elaborar os actos notariais para os quais a lei lhe atribua compe-
tência própria.

SECÇÃO II

Do administrador único

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade será administrada por um administrador único.
2 � Ao administrador único compete a mais ampla representação

da sociedade e assegurar, nos termos e com o âmbito previsto na lei,
a gestão de todos os negócios sociais, efectuando todas as operações

relativas ao seu objecto social, nomeadamente delegar poderes nos
termos do artigo 407.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � O administrador único poderá contrair em nome da sociedade
quaisquer empréstimos, aberturas de crédito ou contratos de leasing
junto de entidades bancárias ou locadoras, podendo para o efeito cons-
tituir, em nome da sociedade, as garantias reais ou não, necessárias à
celebração das referidas operações.

4 � A sociedade poderá, através do seu administrador único, cons-
tituir mandatários para a prática de actos que caibam dentro dos po-
deres de gestão.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se:
1 � Pela assinatura do administrador único.
2 � Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos precisos ter-

mos do respectivo mandato.

SECÇÃO III

Do fiscal único

ARTIGO 15.º

O fiscal único � que será um revisor oficial de contas � exerce
as suas funções na sede da sociedade ou em qualquer das suas de-
pendências.

CAPÍTULO IV
Disposições gerais

ARTIGO 16.º

É estipulado o foro da Comarca de Leiria com expressa renúncia a
qualquer outro, para todas as questões que venham a ocorrer entre a
sociedade e os seus sócios, actuais ou futuros, ou entre estes, na parte
relativa às relações entre sócios.

ARTIGO 17.º

São desde já designados os seguintes órgãos sociais:
Administrador único: Manuel Filipe.
Mesa da assembleia � presidente: Jorge Manuel Lopes Ferreira

Filipe; secretária: Ana Maria Cravo Vieira Rodrigues Filipe.
Fiscal único: Vítor Valente & Manuel Domingues, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, representada por Vítor Manuel Simões
Valente, divorciado, residente na Rua do Dr. José Henriques Vareda,
30, 2.º, direito, em Leiria, fiscal suplente: Manuel Duarte Domingues,
casado, residente no Largo de 25 de Abril, 4, 3.º, escritório 1, Edifí-
cio Pombal, Pombal.

Prazo: Triénio de 2002/2004.

O pacto actualizado, ficou arquivado, na pasta respectiva.

17 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 1000204413

DAFECAUTO � REPARAÇÃO E PINTURA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Bajouca de Cima, Bajouca, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5795/
980114; identificação de pessoa colectiva n.º 504051334; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 108/20020327.

Certifico que foi reforçado o capital social da sociedade em epígrafe
e alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e representa-se por duas quotas iguais, de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Davide Carreira Ferreira e Fernando
Carreira Ferreira.

O pacto actualizado, ficou arquivado, na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

13 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204412
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CEGEF � CENTRO DE GESTÃO E FORMAÇÃO, L.DA

Sede: Travessa de Venceslau de Morais, 10-A, 1.º, A, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1846/
831003; identificação de pessoa colectiva n.º 501429654; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/20020327.

Certifico que foi reforçado o capital da sociedade em epígrafe e,
em consequência, alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e repre-
senta-se por quatro quotas iguais, de 1250 euros, uma de cada um dos
sócios, Orlando Manuel Antunes Caseiro, Rui Sérgio Antunes Casei-
ro, Francisco José Galhano de Sousa e José Belo Gomes.

O pacto actualizado, ficou arquivado, na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

8 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204411

GIL � GASES INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Alto do Vieiro, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3065/
900201; identificação de pessoa colectiva n.º 502284510; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 92/20020327.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que a mesma aumen-
tou o capital e alterou o contrato, quanto ao artigo 3.º, cujo teor passa
a ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e representa-se por duas quotas iguais, de 2500 euros, cada,
uma de cada um dos sócios, Fernando Ferrinho Marques e Vítor
António Gonçalves.

O pacto actualizado, ficou arquivado, na pasta respectiva.

13 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000204410

SUINISERRO � EXPLORAÇÃO PECUÁRIA, L.DA

Sede: Rua Principal, Agodim, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6137/
980917; identificação de pessoa colectiva n.º 504239953; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 106/20020327.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforçado
o capital social e alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma, de 2500 euros, pertencente ao sócio
Carlos Manuel Lagoa da Venda, e duas, de 1250 euros, uma de cada um
dos sócios, Rui Manuel Lagoa da Venda e Luís Alberto Lagoa da Venda.

O pacto actualizado, ficou arquivado, na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

13 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204409

ISOLIS � ISOLAMENTOS DO LIS, L.DA

Sede: Rua Principal, Agodim, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4566/
940906; identificação de pessoa colectiva n.º 503265411; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 105/20020327.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforçado
o capital social e alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e representa-se por duas quotas: uma, de valor nominal
de 4375 euros, pertença do sócio Carlos Manuel Lagoa da Venda, e
outra, do valor nominal de 625 euros, pertença da sócia Regina Ma-
ria Pereira Pedrosa.

O pacto actualizado, ficou arquivado, na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204408

HUNE � TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Mota, 6, Ribeira, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8302/20020408;
identificação de pessoa colectiva n.º 506020460 (provisório); inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 11/020408.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte, e da qual são sócios:

1.º Ramiro de Sousa dos Ramos e mulher, Otília Maria de Sousa
Carvalho dos Ramos, casados sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, ela natural da freguesia de Pataias, concelho de Alcobaça, ele da
freguesia de Maceira, concelho de Leiria, residentes na Rua da Mota,
6, no lugar de Ribeira, dita freguesia de Maceira, ele contribuinte fis-
cal n.º l36907415, outorgando ele por si e ambos na qualidade de le-
gais representantes de seu filho, Hugo Ricardo Carvalho Ramos, sol-
teiro, menor, natural da dita freguesia de Maceira, com a mesma
residência deles outorgantes, contribuinte fiscal n.º 233019219;

2.º Nelson Alexandre Carvalho Ramos, solteiro, maior, natural da
freguesia de Maceira, citada, com a mesma residência dos primeiros
outorgantes, contribuinte fiscal n.º 233019367.

1.º

1 � A sociedade a adopta a firma HUNE � Terraplanagens e
Construções, L.da, com sede na Rua da Mota, 6, no lugar de Ribeira,
freguesia de Maceira, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade poderá transferir a
sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou outra
forma de representação social, em qualquer parte do território naci-
onal ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem como objecto: terraplanagens, construções, co-
mércio de materiais de construção, corte de lenha para lareiras.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
37 500 euros, pertencente ao sócio Ramiro de Sousa dos Ramos, e
duas iguais, do valor nominal de 6250 euros, cada, pertencente uma a
cada um dos sócios, Hugo Ricardo Carvalho Ramos e Nelson Alexan-
dre Carvalho Ramos.

4.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

5.º

l � A administração e gerência da sociedade, dispensada de cau-
ção, com ou sem remuneração, conforme for deliberado, pertence aos
sócios ou não sócios que vierem a ser designados em assembleia geral.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Ramiro de Sousa dos
Ramos.

3 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente.

6.º

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

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios de
maior idade, até ao décuplo do capital social, ficando aqueles a elas
obrigados, na proporção das respectivas quotas.

2 � As prestações suplementares deverão ser deliberadas em
assembleia geral por unanimidade dos sócios que representem a tota-
lidade do capital social.

8.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for

amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Diná César de
Bastos. 1000204407

AGÊNCIA FUNERÁRIA LUZ DE MACEIRA, L.DA

Sede: Rua da Padaria, 9, Gândara, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8313/20020416;
identificação de pessoa colectiva n.º 506018660 (provisório); inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 24/020416.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, da
qual são sócios Luís Filipe Rodrigues e mulher, Maria Eduarda do Vale
Proença, ele natural da freguesia de Maceira, concelho de Leiria, ela
natural da freguesia de Caria, concelho de Belmonte, residentes na
Rua Principal, no lugar da Ribeira, dita freguesia de Maceira, os quais
outorgam na qualidade de legais representantes de seus filhos Joel Filipe
Proença Rodrigues e Tiago Filipe Proença Rodrigues, ambos solteiros,
menores, naturais da mencionada freguesia de Maceira, onde residem
em Ribeira, na referida Rua Principal, contribuintes fiscais n.os respec-
tivamente, 228886520 e 228886422, e cujo contrato é o seguinte.

1.º

A sociedade a adopta a firma Agência Funerária Luz de Maceira, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Padaria, 9, no lugar de
Gândara, freguesia de Maceira, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade poderá transferir a
sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou outra
forma de representação social, em qualquer parte do território na-
cional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem como objecto a seguinte actividade: serviços rela-
tivos à organização e realização de funerais, transportes de cadáveres
para exéquias fúnebres, inumação, cremação ou expatriamento e tras-
ladação de restos mortais já inumados; obtenção de documentos ne-
cessários à prestação dos serviços indicados; venda ao público de
artigos funerários e religiosos, aluguer ou cedência a outras agências
funerárias de veículos destinados à realização de funerais; ornamenta-
ção, armação e decoração de actos festivos e religiosos.

4.º

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

5.º

Relativamente aos sócios de maior idade poderão ser exigidas pres-
tações suplementares na proporção das respectivas quotas, até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

6.º

l � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado, será confiada a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o outorgante Luís Filipe
Rodrigues.

3 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente.

7.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
1000204406

LINELISLAND � REVESTIMENTOS, L.DA

Sede: Estrada da Figueira da Foz, 569, Regueira de Pontes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8334/20020430;
identificação de pessoa colectiva n.º 506048861 (provisório); inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 45/020430.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to é o seguinte, e da qual são sócios:

1.º Pedro Morgado da Fonseca Guterres Canavilhas, titular do bi-
lhete de identidade n.º 10344521, emitido em 5 de Fevereiro de 2002,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, casado com Vanessa
Cristina Madeira dos Santos Moita Canavilhas, sob o regime da co-
munhão de adquiridos, natural da freguesia de São Domingos de
Benfica, concelho de Lisboa, residente na Rua de José Carlos Ary dos
Santos, 73, 1.º, direito, em Carcavelos, Cascais;

2.º Marco Paulo Fernandes Roque Gonçalves, titular do bilhete de
identidade n.º 8645608, emitido em 12 de Abril de 2000, pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa, solteiro, maior, natural de
Moçambique, residente na Rua de Luanda, 520, 3.º, direito, Parede,
Cascais;

3.º Rui César Fernandes Roque Gonçalves, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 8568294, emitido em 5 de Dezembro de 2000, pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa, casado com Isabel Margarida Velez
Grilo Roque Gonçalves, sob o regime da comunhão de adquiridos,
natural de Moçambique, residente na Praceta de Diogo Cão, 28, 3.º,
direito, Parede, Cascais:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LINELISLAND � Revesti-
mentos, L.da, e tem a sua sede em Leiria, na Estrada da Figueira da
Foz, 569, freguesia de Regueira de Pontes.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá ser transferida a
sede da sociedade para qualquer outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no País ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na aplicação de revestimentos em
poliuretano na indústria automóvel e naval, na construção civil e todos
os trabalhos inerentes à execução da actividade em questão, podendo
ainda fazer importação, exportação e comercialização de materiais e
equipamentos relacionados com tais actividades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma, no valor
nominal de 6000 euros, pertencente ao sócio Pedro Morgado da Fon-
seca Guterres Canavilhas, e duas iguais, no valor nominal de
2000 euros, cada, pertencentes a cada um dos sócios, Marco Paulo
Fernandes Roque Gonçalves e Rui César Fernandes Roque Gonçalves.
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ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer outras sociedades, mesmo com
objecto diferente ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 5.º

1 � Apenas a cessão de quotas entre os sócios é livre, não depen-
dendo por isso do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos terão direito de preferência a
sociedade e os sócios, sucessivamente.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertencem a
todos os sócios, que, desde já, são nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se em todos os actos, necessários ou con-
venientes à prossecução do objecto social, com a intervenção de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura do gerente Pedro
Morgado da Fonseca Guterres Canavilhas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando esta for su-
jeita a arrolamento, arresto, penhora, ou quando for incluída em massa
falida.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
1000204405

FERREIRA & GASPAR � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Carreirinho, 18, Casal dos Claros, Amor, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8337/020502;
identificação de pessoa colectiva n.º 505855372 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 45/020502.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte, e da qual são sócios:

1.º Sílvio Gaspar Alves, solteiro, maior, natural da freguesia de Amor,
concelho de Leiria, residente à Rua do Carrilho, 18, na referida fre-
guesia de Amor, contribuinte fiscal n.º 209171049;

2.º Leonídio Ferreira, divorciado, natural da freguesia de Vieira de
Leiria, concelho da Marinha Grande, residente à Urbanização Quinta
da Maligueira, lote 2, 6.º, C, lugar de Gândara dos Olivais, freguesia de
Marrazes, concelho de Leiria, contribuinte fiscal n.º 179506714:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma denominação de Ferreira & Gaspar �
Mediação Imobiliária, L.da, tem a sua sede na Rua do Carreirinho, 18,
Casal dos Claros, freguesia de Amor, concelho de Leiria, e durará por
tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá deslocar-se dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas, cada uma de 2500 euros,
pertencentes aos sócios Sílvio Gaspar Alves e Leonídio Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, é exercida pelos sócios Sílvio Gaspar
Alves e Leonídio Ferreira, que ficam, desde já, nomeados.

2 � Para obrigar a sociedade, em quaisquer actos e contratos, são
necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a divisão de quotas, bem como a respectiva cessão
entre os sócios.

2 � Na cessão, total ou parcial, a estranhos preferirá a sociedade
em primeiro lugar e em segundo o outro ou outros sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou o representante
do interdito ou inabilitado, devendo aqueles escolher entre si um que
a todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

1 � Os sócios ficam obrigados a efectuar à sociedade suprimentos
que esta carecer, em termos, valor e condições a deliberar em
assembleia geral.

2 � As prestações suplementares por decisão unânime dos sócios
podem ser exigidas até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 8.º

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

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto, arrematação, venda ou qualquer outra forma

de apreensão judicial da quota, de que possa resultar a transferência
desta para estranhos;

c) Violação do dever de cooperação ou de prestar a sua actividade
à sociedade;

d) Incumprimento da deliberação de efectuar suprimentos à socie-
dade.

Único. Nos casos previstos nas alíneas b), c) e d), o preço a pagar
na amortização será o valor apurado no último balanço.

2 � A amortização considera-se efectuada pelo depósito no Ban-
co Santander Portugal, S. A., da importância que se mostrar devida e
a favor de quem de direito.

3 � No caso de dificuldades financeiras a sociedade poderá recor-
rer a pagamento em prestações, as quais poderão ir até 18 meses, não
vencendo quaisquer juros.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos apurados, depois de retirada a percentagem afecta
ao fundo de reserva legal, terão o destino que for fixado em assembleia
geral.

ARTIGO 10.º

A sociedade inicia imediatamente a actividade, ficando a gerência,
desde já, autorizada a proceder junto do Banco Santander
Portugal, S. A., ao levantamento do capital social ali depositado para
pagamento, designadamente, das despesas de constituição, registo,
publicações e aquisição de quaisquer bens ou equipamentos do seu giro
comercial.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
1000204404

HELENO RITA � SISTEMAS PARA ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Rua de Leiria, 377, Várzeas, Souto da Carpalhosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8338/020502;
identificação de pessoa colectiva n.º 506100332 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 46/020502.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
entre Albino da Cruz Rita, casado com Maria Fernanda Rodrigues
Heleno, na comunhão geral de bens; Célia Cristina Heleno Rita, João
Miguel Heleno Rita, solteiros, maiores; Ana Raquel Heleno Rita, sol-
teira, menor, todos residentes em Várzeas, Souto da Carpalhosa, Leiria,
e cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Heleno Rita � Sistemas
para Alumínios, L.da, pessoa colectiva n.º 506100332 (provisório), e
terá a sua sede na Rua de Leiria, 377, Várzeas, freguesia de Souto de
Carpalhosa, concelho de Leiria.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
poderão ser criadas sucursais, delegações ou outras formas de repre-
sentação.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social é o seguinte: comércio por grosso de acessó-
rios para sistemas de alumínio, representações, importações e expor-
tações.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
35 000 euros, e representa-se por quatro quotas: uma, de 20 000 euros,
pertencente ao sócio Albino da Luz Rita; uma, de 5000 euros, per-
tencente à sócia Célia Cristina Heleno Rita; uma, de 5000 euros,
pertencente ao sócio João Miguel Heleno Rita, e uma, de 5000 euros,
pertencente à sócia Ana Raquel Heleno Rita.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de ou-
tras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos complemen-
tares de empresas e ainda, comparticipar na criação de novas empresas,
mesmo que o objecto desta ou destas sociedades coincida ou não, no todo
ou em parte, com o da mesma, nos termos em que for deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Por deliberação da assembleia geral, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital, até ao montante global de 50 000 euros, e
fazer à caixa social suprimentos, mediante as condições que por esta
forem fixadas.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios. Porém, a
cessão a estranhos depende do prévio consentimento da sociedade em
primeiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-
dem de quem de direito, do valor da quota, apurado segundo balanço
a efectuar para o efeito.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais à correspondente redu-
ção do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou ainda,
a criação de uma ou mais quotas, para alienação a terceiros.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral, e a sua represen-
tação, em juízo e fora dele, activa e passivamente, será exercida por
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Albino da Luz Rita.
3 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.
4 � Nenhum gerente poderá obrigar a sociedade em fianças, abo-

nações, letras de favor ou em quaisquer outros actos e documentos
estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 9.º

Deduzidos os valores que por lei sejam aplicados na reserva legal,
os resultados líquidos apurados anualmente, terão a aplicação decidida
em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Para fazer face às despesas com esta escritura, respectivo registo,
publicações e efectuar pagamentos de quaisquer despesas inerentes aos
negócios da empresa, nomeadamente despesas, aquisição de equipa-
mentos e mercadorias, a gerência fica autorizada a proceder ao le-
vantamento da conta aberta em nome da sociedade, das importâncias
em dinheiro que, para o efeito, forem necessárias.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
1000204403

QUINTA DAS LAVEGADAS � HOTEL CANINO, L.DA

Sede: Rua das Estradas das Lavegadas, Matos, Monte Redondo,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8350/020513;
identificação de pessoa colectiva n.º 506003523 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 16/020513.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte, e da qual são sócios:

1.º Maria dos Anjos de Almeida Martins Vieira, casada, segundo o
regime da comunhão de adquiridos, com Ilídio dos Reis Pereira Vieira,

natural da freguesia de São João da Talha, concelho de Loures, resi-
dente na Rua das Flores, 6, São Romão, freguesia de Pousos, conce-
lho de Leiria, contribuinte fiscal n.º 121728129;

2.º Sandra Cláudia Rasteiro da Fonseca, solteira, maior, natural da
freguesia e concelho de Leiria, residente na Rua de José Jorge Oliveira,
411, Janardo, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, contribuinte
fiscal n.º 203536240;

3.º Sandra Gaspar Tavares França, solteira, maior, natural da fre-
guesia e concelho de Leiria, residente na Rua da Imaculada Concei-
ção, 115, Telheiro, sede de freguesia de Barreira, concelho de Leiria,
contribuinte fiscal n.º 204700078.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Quinta das Lavegadas � Hotel
Canino, L.da, com sede na Rua da Estrada das Lavegadas, Matos, fre-
guesia de Monte redondo, concelho de Leiria.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho, ou para quaisquer dos concelhos limítrofes, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem como objecto a hospedagem, com alojamento, de
animais de companhia.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5100 euros, representado por três quotas, iguais, do valor nominal
de 1700 euros, cada, uma de cada um dos sócios.

4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, sem caução e com
ou sem remuneração, conforme for deliberado, pertence aos gerentes
que vierem a ser designados em assembleia geral.

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

e contratos, é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, à
excepção dos actos de mero expediente, em que é suficiente a inter-
venção de um gerente.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios; mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, o qual, de seguida, se defere aos sócios não
cedentes, quando permitido por lei.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
1000204400

ADVEN 2 � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DE MOLDES, L.DA

Sede: Rua de Leiria, 19-B, 1.º, Leiria, freguesia e concelho
de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8339/020503;
identificação de pessoa colectiva n.º 506065200 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 29/020503.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte, e da qual são sócios:

1.º Peter Uwe Hamann, solteiro, maior, natural da Alemanha, de
nacionalidade alemã, residente em Cabeço da Freiria, freguesia e con-
celho da Batalha, contribuinte fiscal n.º 191544140;

2.º António José Barbeiro de Sousa, casado, segundo o regime da
comunhão de adquiridos, com Maria Manuela Pereira Henriques, na-
tural da freguesia de Maceira, concelho de Leiria, residente na Rua de
D. Nuno Álvares Pereira, 60, em Pisões, freguesia de Pataias, conce-
lho de Alcobaça, contribuinte fiscal n.º 110334124.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ADVEN 2 � Comércio de Aces-
sórios de Moldes, L.da, com sede na Rua de Leiria, 19-B, 1.º, na cida-
de, freguesia e concelho de Leiria.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para quaisquer dos concelhos limítrofes, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção social, no território nacional ou no estrangeiro.
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2.º

A sociedade tem como objecto o comércio, por grosso, de acessó-
rios para moldes, ferramentas e equipamentos técnicos.

3.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por duas quotas iguais, de
2500 euros, cada, pertencentes uma a cada sócio.

3 � Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas presta-
ções suplementares até 80 vezes o capital social.

5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, pertence aos sócios ou a não só-
cios, nomeados em assembleia geral.

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

e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
1000204399

MANULIMPA � MANUTENÇÃO E LIMPEZA, L.DA

Sede: Travessa das Flores, Vidigal, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1833/
830803; identificação de pessoa colectiva n.º 501389130; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 5/20020404.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 28 de Janeiro de
2002.

Conferida, está conforme.

24 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204293

HERLANDER & JORGE, L.DA

Sede: Rua de Latino Coelho, 3, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5134/
960514; identificação de pessoa colectiva n.º 503644757; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 107/20020328.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforçado
o capital social e alterado o artigo 4.º do contrato, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, já integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais, de 2500 euros, per-
tencendo cada uma a cada um dos sócios, Herlander da Conceição
Faria Rodrigues Teixeira e Rui Jorge de Sousa Duarte Costa.

O pacto actualizado, ficou arquivado, na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204288

TEIXIFESTA � RESTAURANTE, L.DA

Sede: Rua Serrada Nova, 92-A, Azoia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6087/
980804; identificação de pessoa colectiva n.º 504224662; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 104/20020328.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforçado o
capital social e alterado o n.º 1, do artigo 5.º do contrato, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: Alberto Teixeira
Vieira, uma quota de 1250 euros; Irene da Silva Monteiro Vieira, uma
quota de 1250 euros; Luís Alberto da Silva Vieira, uma quota de
1250 euros, e Liliana Maria da Silva Vieira, uma quota de 1250 euros.

O pacto actualizado, ficou arquivado, na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204284

CAFÉ CLARISSE � CLÁUDIO & MANUEL, L.DA

Sede: Rua do Padre Margalhau, Barreiros, Amor, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5470/
970404; identificação de pessoa colectiva n.º 503851442; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 89/20020328.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforçado
o capital social e alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros,
uma do sócio, Manuel Joaquim da Cruz Inês, e uma do sócio Cláudio
Joaquim da Cruz Inês.

O pacto actualizado, ficou arquivado, na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

17 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204282

HECI � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Machado dos Santos, 27-D, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5281/
961008; identificação de pessoa colectiva n.º 503730572;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 22/20020402.

Certifico que a sociedade em epígrafe, deslocou a sede para o Lar-
go do Dr. Magalhães Pessoa, 1, Marrazes, Leiria.

Conferida, está conforme.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204279

DUARTE, ÉVORA & FILHOS, L.DA

Sede: Casal de Baixo, Coimbrão, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2549/
880426; identificação de pessoa colectiva n.º 501969357; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 49/20020404.

Certifico que foi reforçado o capital da sociedade em epígrafe, e
alterados os artigos 2.º, 3.º e 4.º, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social passa a ser o seguinte: o comércio a retalho de
géneros alimentícios (mercearias), carpintaria; artigos de vestuário,
calçado, louças, electrodomésticos, mobiliário e ferragens.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 35 000 euros, divi-
dido em cinco quotas iguais, do valor nominal de 7000 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, pertence a quem vier a ser designado em assembleia geral,
mantendo as suas funções de gerente todos os sócios, com excepção
do sócio Joaquim Duarte Ferreira Évora, que renuncia às suas funções
de gerente.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
basta a intervenção de um dos gerentes.

3 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade, em quaisquer
actos ou documentos estranhos aos negócios sociais, tais como fian-
ças, abonações ou letras de favor.

O pacto actualizado, ficou arquivado, na pasta respectiva.

7 de Março de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204276

LEIRISLENA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Rua do Cinzeiro, 415, Bidoeira de Baixo,
Bidoeira de Cima, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3171/
900423; identificação de pessoa colectiva n.º 502331194; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 19/20020404.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram designa-
dos os órgãos sociais para o triénio de 2002/2004, por deliberação de
31 de Janeiro de 2002, a saber:

Conselho de administração: presidente � Carlos Manuel de Jesus
Silva, casado; vogais � Maria Fernanda de Jesus da Silva e Judite
Lisboa Francisco, casadas.

Fiscal único: Fernando de Jesus Amado dos Santos, casado, revisor
oficial de contas; suplente � Matos, Soares & Vaz, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas.

Conferida está conforme.

24 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204273

TINTAS CORAL, L.DA

Sede: Travessa da Liberdade, lote 2, 2.º, A, esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4841/
950710; identificação de pessoa colectiva n.º 503458660;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 44/20020403.

Certifico que cessou funções de gerente Jorge Fernando Colaço
Estêvão, por ter renunciado, em 20 de Fevereiro de 2002.

Conferida está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204271

C. A. C. II � COMPANHIA AVÍCOLA DO CENTRO, S. A.

Sede: Vale Coelho, Bidoeira de Cima, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5340/
961210; identificação de pessoa colectiva n.º 503894338;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 36/20020403.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram
reconduzidos os órgãos sociais, para o triénio de 2002/2004, por
deliberação de 27 de Março de 2002, a saber:

Conselho de administração: presidente � Manuel Sobreiro Ferreira,
casado; vogais � Manuel de Oliveira Ferreira e Manuel Domingos
Ferreira, casados.

Conselho fiscal: presidente � Artur Raimundo Gameiro, casado;
vice-presidente � Fernando de Jesus Amado, casado, revisor oficial
de contas; suplente � Matos & Soares, L.da, Sociedade de revisores
Oficiais de Contas; secretário � António Carlos Ferreira Passadouro,
casado.

Conferida está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204270

C. A. C. � COOPERATIVA DE AVICULTORES
DO CENTRO, C. R. L.

Sede: Vale do Coelho, Bidoeira de Cima, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 13/
860508; identificação de pessoa colectiva n.º 501714065; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 35/20020403.

Certifico que foram designados os órgãos sociais, a saber:
Prazo: Triénio de 2002 a 2004.
Direcção: presidente � Manuel Sobreiro Ferreira, casado; tesourei-

ro � Manuel de Oliveira Ferreira, casado; secretário � Manuel Do-
mingos Ferreira, casado.

Conselho fiscal: presidente � Artur Raimundo Gameiro, casado;
vice-presidente � Fernando de Jesus Amado, casado; secretário �
António Carlos Ferreira Passadouro, casado.

Data da deliberação: 27 de Março de 2002.

Conferida está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204268

RAMADAS � SERVIÇOS DE ACONSELHAMENTO
DE DEPENDÊNCIAS, L.DA

Sede: Avenida Combatentes da Grande Guerra, 24, 2.º
esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7896/
011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505575809; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20020403.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforçado
o capital social e alterados o n.º 2 do artigo 1.º e n.º 1 do artigo 3.º do
contrato, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade passa a ter a sua sede na Avenida dos Combaten-

tes da Grande Guerra, 24, 2.º, esquerdo, na cidade, freguesia e conce-
lho de Leiria.

3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido pelas seguintes quotas: duas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Eduardo Augusto Maria da Silva e Maria Célia Seco Ramadas da Silva,
e uma do valor nominal de 20 000 euros, pertencente ao sócio José
Eduardo Ramadas da Silva.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204265

ADVERTISING PLUS � EXPLORAÇÃO E GESTÃO
DE SUPORTES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Tomar, 77, 2.º, direito, A, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6743/
991228; identificação de pessoa colectiva n.º 504729942;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 25 e 26/20020402.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que cessou fun-
ções de gerente Carlos José de Jesus Ramos, por ter renunciado, em
29 de Janeiro de 2002, e foi alterado o artigo 4.º do contrato, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, é composta por
um gerente, a designar em assembleia geral.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204263

NOVA MÓVEIS PERLO � DECORAÇÃO E MOBILIÁRIO
RÚSTICO E LACADO, L.DA

Sede: lugar de Talos, freguesia de Colmeias, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5006/
960117; identificação de pessoa colectiva n.º 503564125;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 28/20020408.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para o lugar
de Talos, freguesia de Colmeias, concelho de Leiria.

Conferida está conforme.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204262

ROTA 39 � VIAGENS E TURISMO DE AVENTURA
E NATUREZA, L.DA

Sede: Avenida de 22 de Maio, lote 60, rés-do-chão, esquerdo,
freguesia de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8286/
20020328; identificação de pessoa colectiva n.º 503860840; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 32/20020405.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi alterada a
sede, passando o artigo 1.º do contrato a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de ROTA 39 � Viagens e Turismo, L.da,
e tem a sua sede na Avenida de 22 de Maio, lote 60, rés-do-chão,
esquerdo, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204260

O SOLAR DAS TRUTAS, RESTAURANTE, L.DA

Sede: Rua do Vale Sepal, 90, lote 9, rés-do-chão, A, Marrazes,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7232/
20001218; identificação de pessoa colectiva n.º 505225727; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 16/20020405.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 8 de Janeiro de 2002.

Conferida está conforme.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204258

M. G. D. S. � CONFECÇÕES EM ARTIGOS DE PENAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7038/
20000726; identificação de pessoa colectiva n.º 505082411; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 47/20020415.

Certifico que a sociedade em epígrafe remodelou o pacto, que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa a ter a firma M. G. D. S. � Confecções em
Artigos de Penas, L.da, e mantém a sua sede na Rua do Pinhal Manso,
47, lugar de Cascaria, freguesia de Parceiros, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, e poderão
ser abertas sucursais, delegações ou estabelecimentos, em qualquer local
do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade mantém o seu objecto, que consiste na actividade de
confecções em artigos de penas e seus derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
5000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, sem caução, e com
ou sem remuneração, conforme for deliberado, pertencerá aos geren-
tes que vierem a ser designados em assembleia geral.

2 � A sócia Maria Gabriela Duarte Soares mantém as suas funções
de gerente, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio Lúcio Louren-
ço Gomes.

3 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

A Ajudante, Gracinda das Neves Francisco. 1000204257

ALCO MÁQUINAS � COMÉRCIO DE MÁQUINAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6184;
identificação de pessoa colectiva n.º 503427993; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 38/38/20020415.

Certifico a sociedade remodelou todo o pacto, que fica com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alco Máquinas � Comércio de
Máquinas, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem sede no lugar da Costa de Baixo, freguesia de
Maceira, concelho de Leiria.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de máquinas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 20 000 euros, correspondente a uma quota de
igual valor, do sócio Francisco da Silva Batista.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante correspondente ao triplo do capital social.
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ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Francisco da Silva
Batista, desde já nomeado gerente, bastando a sua assinatura para
obrigar a sociedade.

ARTIGO 7.º

Nos termos consignados na lei o sócio poderá celebrar, com a so-
ciedade em referência, negócios jurídicos, desde que os mesmos sir-
vam à prossecução do objecto social.

O pacto fica arquivado na pasta respectiva.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Gracinda das Neves Fran-
cisco. 1000204255

ARMALFE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E TERRAPLENAGENS, L.DA

Sede: Rua de Miguel Torga, 141, apartado 2859, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7182/
20001110; identificação de pessoa colectiva n.º 503253359; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 19/20020415.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que alterou o arti-
go 3.º do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

A sociedade tem por objecto a demolição e terraplenagens. Cons-
trução de estradas, vias férreas, aeroportos e instalações desportivas.
Urbanizações. Outras obras especializadas de construção, nomeada-
mente saneamento. Aluguer de equipamento de construção e de de-
molição com operador. Construção de edifícios. Obras públicas. Acti-
vidades de engenharia e técnicas afins. Aluguer de máquinas e
equipamento para a construção e engenharia civil. Fabricação de es-
truturas de construção, portas, janelas e elementos similares em me-
tal. Reciclagem de sucata e de desperdícios metálicos e não metálicos.
Recolha e tratamento de águas residuais. Gestão de outros resíduos e
actividades relacionadas.

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Gracinda das Neves Fran-
cisco. 1000204254

RICARDO & TIAGO, L.DA

Sede: Avenida da Cidade de Maringá, Centro Comercial Maringá,
loja 26, 2400-233, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8213/
20020225; identificação de pessoa colectiva n.º 505223171; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20020415.

Certifico que a sociedade mudou a sede para Avenida da Cidade de
Maringá, Centro Comercial Maringá, loja 26, 2400-233 Leiria.

12 Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Gracinda das Neves Fran-
cisco. 1000204252

PAURUI � MADEIRAS E LENHAS, L.DA

Sede: Rua da Capela, 10, Telheiro, Barreira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5044/
960222; identificação de pessoa colectiva n.º 503598615; inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 53 e 54/20020412.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforçado
o capital social e alterado o artigo 4.º do contrato, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor

nominal de 37 500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Rui Sousa Faustino e Paulo Bruno de Sousa Faustino Pires.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204250

DESTINUM � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Henriques Vareda, lote 21, 1.º, E, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7029/
20000717; identificação de pessoa colectiva n.º 504521594; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 15/20020410.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 12 de Março de
2002.

Conferida está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204245

LEIRIPINTA � COMÉRCIO DE TINTAS E AFINS, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, lote 20, rés-do-chão, E, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5540/
970604; identificação de pessoa colectiva n.º 503899739; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 31/20020410.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforçado
o capital social e alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros, dividido em duas quotas, do valor nominal de
5000 euros, cada, pertencentes uma a cada sócio Adalberto Viriato
Soares Barjona e Jorge Nuno Cardoso Carreira.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000204243

PICÔTOBRAS � CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Travessa da Portela, 95, Picoto,
freguesia de Souto da Carpalhosa, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8610/021106;
identificação de pessoa colectiva n.º 506246663 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/021106.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte, e da qual são sócios Joaquim da Fonseca
Coelho, Belmira Pereira dos Santos, Américo Pereira Coelho,
Fernando Manuel Pereira Coelho, Paulo Jorge Pereira Coelho e Ilídio
Pereira Coelho:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de PICÔTOBRAS � Cons-
trução e Obras Públicas, L.da, tem a sede na Travessa da Portela, 95,
Picoto, freguesia de Souto da Carpalhosa, concelho de Leiria, a qual,
por deliberação da assembleia geral, poderá ser deslocada dentro do
mesmo concelho.

ARTIGO 2.º

O objecto social é construção civil e obras públicas, desaterros e
terraplanagens, abertura de valas, fornecimento de materiais de cons-
trução, compra e venda de imóveis e prestação de serviços a outras
empresas ou particulares: limpeza, conservação e contabilidade.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e divide-se em seis quotas, sendo uma, de 30 000 euros,
do sócio Joaquim da Fonseca Coelho; uma, de 10 000 euros, de Belmira
Pereira dos Santos; e quatro, de 2500 euros, uma a cada um dos só-
cios Américo Pereira Coelho, Fernando Manuel Pereira Coelho, Pau-
lo Jorge Pereira Coelho e Ilídio Pereira Coelho

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos e condições que forem fixados em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital , aos só-
cios, até ao triplo do capital social, na proporção das respectivas
quotas, nos termos e condições fixadas em assembleia geral, especial-
mente convocada para o efeito e cuja deliberação terá de ser tomada
por unanimidade de todos os sócios.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence ao sócio
Joaquim da Fonseca Coelho, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do gerente.
§ 2.º A sociedade será estranha a quaisquer actos ou contratos as-

sinados pelo gerente em letras de favor, fianças, abonações ou outros
semelhantes.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir formalidades especiais,
serão convocadas por cartas registadas expedidas com a antecedência
mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A cessão de quotas entre os sócios é livremente consentida. A cessão
a estranhos depende do consentimento da sociedade, à qual, em pri-
meiro lugar, e aos sócios, em segundo, fica conferido o direito de
preferência com eficácia real.

§ único. O preço ou valor da cessão à sociedade ou aos sócios que
tenham preferido, se não houver acordo, será o que resultar do últi-
mo balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota que
seja penhorada, arrestada, arrolada ou sujeita a qualquer providência
judicial, administrativa ou fiscal.

§ único. A amortização considera-se efectuada, nestes casos, com
o depósito à ordem de quem de direito, da importância corresponden-
te ao valor da quota apurado através de balanço especialmente reali-
zado para esse fim.

ARTIGO 10.º

§ 1.º No caso de morte, interdição ou inabilitação de um dos sócios,
a sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou o representante
do interdito ou inabilitado, devendo aqueles escolher entre si um que a
todos represente na sociedade, enquanto a quota estiver indivisa.

§ 2.º Fica autorizada a divisão de quotas por herdeiros dos sócios.

ARTIGO 11.º

Transitório

Até ser feito o respectivo registo comercial, poderá a gerência
efectuar levantamentos do capital social, para despesas de constitui-
ção e registo da sociedade e sua instalação, nomeadamente fazer ar-
rendamentos e compra de bens móveis e imóveis.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Diná César de
Bastos. 2001269692

TPF FACTORY MOLDES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Escola, 44-E, Pocariça, freguesia de Maceira,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8668/021217;
identificação de pessoa colectiva n.º 506385027 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/021217.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, por Teresa Paula de Jesus Franco, divorciada, residente na

Rua dos Francos, 122, Amieira, freguesia e concelho da Marinha
Grande, cujo contrato é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma TPF Factory Moldes, Unipes-
soal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Escola, 44-E, no lugar de Pocariça,
da freguesia de Maceira, concelho de Leiria.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto consiste na fabricação de moldes metálicos para a indús-
tria de plásticos e outros.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, já entrado na caixa social, é de 5000 euros.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante de 50 000 euros, bem como a prestação de suprimen-
tos, se aprovadas pelo sócio único.

4.º

1 � Visando a prossecução do objecto social poderá o sócio cele-
brar com a sociedade quaisquer negócios jurídicos.

2 � Os documentos de que constam os negócios jurídicos celebra-
dos nos termos do número anterior, devem ser patenteados conjunta-
mente com o relatório de gestão e os documentos de prestação de
contas.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único, que,
desde já, fica nomeado gerente, obrigando-se a sociedade com a assi-
natura do gerente, podendo este adquirir para a sociedade, mesmo antes
de efectuado o registo, bens imóveis ou viaturas.

2 � A remuneração da gerência poderá consistir, parcialmente, em
participação nos lucros da sociedade.

6.º

A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, adquirir
participações no capital de outras sociedades, qualquer que seja o seu
tipo ou objecto, incluindo participações em agrupamentos comple-
mentares de empresa.

7.º

As decisões do sócio único de natureza igual às deliberações da
assembleia geral devem ser registadas em acta por ele assinada.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Diná César de
Bastos. 2001268416

LISBOA
AMADORA

SOBRAL & FILHOS � CONSTRUÇÕES CIVIS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 702;
identificação de pessoa colectiva n.º 504080490; data depósi-
to: 070799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101473

SERVITÁBUA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 433;
identificação de pessoa colectiva n.º 503931381; data depósi-
to: 070799.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101472

FERCONTROL � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 068;
identificação de pessoa colectiva n.º 503148512; data depósi-
to: 070799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101471

NOVA & NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4014;
identificação de pessoa colectiva n.º 501112685; data depósi-
to: 070799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101469

DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES BERTRAND, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4903;
identificação de pessoa colectiva n.º 501554858; data depósi-
to: 070799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101467

LITHOIMAGEM � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 545;
identificação de pessoa colectiva n.º 503635685; data depósi-
to: 070799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101465

J. M. COLAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6861;
identificação de pessoa colectiva n.º 502396733; data depósi-
to: 070799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101464

RUI MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 271;
identificação de pessoa colectiva n.º 501234284; data depósi-
to: 060799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101463

MADEIRA & CUNHA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 830;
identificação de pessoa colectiva n.º 500551634; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101462

GUERRA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9817;
identificação de pessoa colectiva n.º 503628891; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101456

OLIVEIRAS & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7622;
identificação de pessoa colectiva n.º 502736720; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101453

PRODUCAL � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8007;
identificação de pessoa colectiva n.º 502892269; data depósi-
to: 270600.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101450

STAND RUI � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6539;
identificação de pessoa colectiva n.º 502263113; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101445

SANICACOS � MATERIAIS E SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7187;
identificação de pessoa colectiva n.º 502528583; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101442

COZINHA BRANCA � PRATOS PRÉ-CONFECCIONADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9812;
identificação de pessoa colectiva n.º 503628735; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101438

VIDREIRA DA AMADORA DE NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3770;
identificação de pessoa colectiva n.º 500429294; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101434

S. A. V. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 093;
identificação de pessoa colectiva n.º 503763497; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101431

VÍTOR RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5743;
identificação de pessoa colectiva n.º 501868658; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101427

SOCIEDADE M. V. QUADRO DE ESTRUTURAS
METÁLICAS, ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6216;
identificação de pessoa colectiva n.º 502107073; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101423

A. TEIXEIRA & DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7165;
identificação de pessoa colectiva n.º 502520795; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101411

ESTEVES & ARNALDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 053;
identificação de pessoa colectiva n.º 503743542; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101408

CRUZ & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7316;
identificação de pessoa colectiva n.º 502596279; data depósi-
to: 270600.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101406

COGOLO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 084;
identificação de pessoa colectiva n.º 504280406; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101402

CONSTRUHIPER, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 584;
identificação de pessoa colectiva n.º 502446749; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101398

ELVIRA & CARRASCO � CAFÉ E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9327;
identificação de pessoa colectiva n.º 503425800; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101394

CLIMAGRI � ESTUFAS E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8211;
identificação de pessoa colectiva n.º 502976470; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101390

MANUEL DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1589;
identificação de pessoa colectiva n.º 500178097; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101385

PLUVISSOL, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 495;
identificação de pessoa colectiva n.º 501642625; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101380

H. MEDEIROS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3934;
identificação de pessoa colectiva n.º 501085858; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101377

COSTA, GUERRA, BRITO & NAVARRO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6592;
identificação de pessoa colectiva n.º 502312742; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101374

AGÊNCIA FUNERÁRIA DAMAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7249;
identificação de pessoa colectiva n.º 502567066; data depósi-
to: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Menezes.
3000101371

BURAQUINHO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1979;
identificação de pessoa colectiva n.º 500324875; data do depósi-
to: 00627.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101367

CARRILHO � EMPREITADAS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6957;
identificação de pessoa colectiva n.º 502439866; data do depósi-
to: 00627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101364

M. N. B. � INSTALAÇÕES E MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8113;
identificação de pessoa colectiva n.º 502936622; data do depósi-
to: 00620.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101363

ALFA � ACTIVIDADES MÉDICAS E DE ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6274;
identificação de pessoa colectiva n.º 502131640; data do depósi-
to: 00620.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101362

CHARCUTARIA PÉROLA DA VENDA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3249;
identificação de pessoa colectiva n.º 500765006; data do depósi-
to: 00620.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101359

MANUEL JOAQUIM DINIS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5890;
identificação de pessoa colectiva n.º 501954899; data do depósi-
to: 00620.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101357

VIRGOCASA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 885;
identificação de pessoa colectiva n.º 504186752; data do depósi-
to: 00620.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101355

CENTRO MÉDICO GIRASSOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4970;
identificação de pessoa colectiva n.º 501517235; data do depósi-
to: 00620.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101354

PEDRO & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7614;
identificação de pessoa colectiva n.º 502733870; data do depósi-
to: 00620.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente aos exercícios de 1998 e de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101353

VAI E VEM � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 664;
identificação de pessoa colectiva n.º 504744771; data do depósi-
to: 00620.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101352

PARQUILAR � APLICAÇÃO DE MATERIAIS
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8223;
identificação de pessoa colectiva n.º 502977493; data do depósi-
to: 00620.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101351

CONSULTÓRIOS MÉDICOS D� OLIVENÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9605;
identificação de pessoa colectiva n.º 503534137; data do depósi-
to: 00620.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101350

MENDES & ORLANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3423;
identificação de pessoa colectiva n.º 500653461; data do depósi-
to: 00620.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101349

ACTIVIDADES HOTELEIRAS DO AQUEDUTO
DAS ÁGUAS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5623;
identificação de pessoa colectiva n.º 501821929; data do depósi-
to: 00620.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101348

MANUEL F. MIRANDA & MANUEL S. MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8074;
identificação de pessoa colectiva n.º 502916532; data do depósi-
to: 00620.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101340

ZOOMÉDICA � CLÍNICA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9713;
identificação de pessoa colectiva n.º 503588172; data do depósi-
to: 00620.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101337

BOM CAMINHO � CAFÉ SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 080;
identificação de pessoa colectiva n.º 504280244; data do depósi-
to: 00620.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101336

PROTESEGURANÇA � PROTECÇÃO E SEGURANÇA
DE IMÓVEIS E BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6814;
identificação de pessoa colectiva n.º 501504311; data do depósi-
to: 00620.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101332

ELECTRO ALFRAGIDE � MANUTENÇÃO DE MATERIAL
ELÉCTRICO E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9703;
identificação de pessoa colectiva n.º 503572853; data do depósi-
to: 00620.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101328

MACROVIDA � DEFESA ORGÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3695;
identificação de pessoa colectiva n.º 500933596; data do depósi-
to: 00619.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101327

ÁGUA VERDE � CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6836;
identificação de pessoa colectiva n.º 502382805; data do depósi-
to: 00619.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101325

RAPEL � REPRESENTAÇÕES E ARTIGOS
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9215;
identificação de pessoa colectiva n.º 501883894; data do depósi-
to: 00619.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101314

BALUGUM � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 365;
identificação de pessoa colectiva n.º 503906026; data do depósi-
to: 00619.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101305

CS-PORTUGAL � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9768;
identificação de pessoa colectiva n.º 503395960; data do depósi-
to: 00619.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente aos exercícios de 1998 e de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101299

RITA AMÉLIA DOS REIS CALDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1486;
identificação de pessoa colectiva n.º 500566780; data do depósi-
to: 00619.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101295

FERREIRA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1445;
identificação de pessoa colectiva n.º 500113580; data do depósi-
to: 00619.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101290

PROJECTFORME � EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 119;
identificação de pessoa colectiva n.º 504361805; data do depósi-
to: 00619.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101286

VINHEIRAS & VALE � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 114;
identificação de pessoa colectiva n.º 504737368; data do depósi-
to: 00619.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101284

FALUR-FALAGUEIRA � URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8159;
identificação de pessoa colectiva n.º 502957549; data do depósi-
to: 00619.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101271

ESTEVES & REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 409;
identificação de pessoa colectiva n.º 500100942; data do depósi-
to: 00619.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101265

AUTOVIL � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3555;
identificação de pessoa colectiva n.º 500867984; data do depósi-
to: 00619.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101260

EXTERNATO O PATINHO FEIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5042;
identificação de pessoa colectiva n.º 501556559; data do depósi-
to: 99706.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101461

SOMÚSICA � COMÉRCIO DE SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1678;
identificação de pessoa colectiva n.º 500308675; data do depósi-
to: 99706.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101460

SOCIEDADE M. V. � QUADRO DE ESTRUTURAS
METÁLICAS, ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6216;
identificação de pessoa colectiva n.º 502107073; data do depósi-
to: 99706.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101458

LIDERBRINDE � PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6855;
identificação de pessoa colectiva n.º 502391677; data do depósi-
to: 99706.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101454

SIALI � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4744;
identificação de pessoa colectiva n.º 501436154; data do depósi-
to: 99706.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101451

BELSECO � LIMPEZA A SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7329;
identificação de pessoa colectiva n.º 502605189; data do depósi-
to: 99706.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101448

PROLIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 325;
identificação de pessoa colectiva n.º 502689358; data do depósi-
to: 99706.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101444

TAVARES & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3327;
identificação de pessoa colectiva n.º 500791104; data do depósi-
to: 99706.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101441

OBREDIFE � OBRAS E EDIFICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8909;
identificação de pessoa colectiva n.º 503255815; data do depósi-
to: 99706.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101439

MACONFER � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3011;
identificação de pessoa colectiva n.º 500651256; data do depósi-
to: 99706.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101436

HOBBYMODEL � MODELISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 109; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503816876; data do depósito: 990705.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000101433

ARRUDA DOS VINHOS

O TEU VISUAL � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula n.º 663/
030213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030213.

Certifico que entre Elisabete Maria Barreira Domingues Cardoso, e
Carla Fernanda Miranda Torcato Domingues, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, O Teu Visual � Comércio de
Vestuário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cândido dos Reis, 107,
na freguesia e concelho de Arruda dos Vinhos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de vestuá-
rio, calçado, malas e marroquinarias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de dois gerentes.
3 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

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

28 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora Interina, Filomena
do Carmo Martins Vaz Pereira. 2001477449

AZAMBUJA

SPEEDOMUS � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 794/
20030306; identificação de pessoa colectiva n.º 506082180; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20030306.

Certifico que pela inscrição n.º 4 foi registada a alteração parcial
do contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 1.º, que passa
a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SPEEDOMUS � Construção Ci-
vil e Obras Públicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Boavista, 19-A, nos
Casais da Boavista, freguesia de Aveiras de Cima, concelho de
Azambuja.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002817740

O CAÇADOR � RESTAURANTE CERVEJARIA
E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 442/
960513; identificação de pessoa colectiva n.º 503641405; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/20030306.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002817723

IBERBATERIAS � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 600/
20000204; identificação de pessoa colectiva n.º 504738208;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20030303.

Certifico que foi registada a cessação das funções do gerente Abílio
Pereira Lisboa em 27 de Janeiro de 2003, por renúncia.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002817731

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ASSISTÊNCIA MÉDICA E DIAGNÓSTICO � JOPAM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4867/941104; identificação de pessoa colectiva n.º 503292770;
data da inscrição: 20011029.

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

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101312

BARRAL & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 727/671202; identificação de pessoa colectiva
n.º 500497915; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 11 e inscrição
n.º 12; número e data das apresentações: 9/011116.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Thierry Sylvain Durand, por ter

renunciado, em 7 de Novembro de 2001.

Mais certifico:
Nomeação de gerentes, por deliberação de 7 de Novembro de 2001,

Ana Paula Silva Rodrigues Montez; e José Alexandre Gonçalves Pe-
reira de Oliveira, casado, Avenida do Almirante Gago Coutinho, 74,
Lisboa.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000101430

BEANS � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 564/20011116; identificação de pessoa colectiva n.º 505871203;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/20011116.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BEANS � Comércio de Vestuário e
Calçado, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de São Ciro, 1-A, freguesia da
Lapa, concelho de Lisboa, ficando a gerência desde já autorizada a
deslocá-la dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e exporta-
ção de artigos de vestuário e calçado, bem como outros acessórios
para vestuário.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e correspondente à soma de duas quotas iguais no valor nomi-
nal de 2500 euros cada, pertencentes uma à sócia Vera Maria Correia
Maldonado Passanha de Mello e Castro, e outra à sócia Ana Sofia
Leitão Simões.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante global de 10 000 euros.

ARTIGO 6.º

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

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá pedir por escri-
to o consentimento da sociedade, com indicação do cessionário e de
todos os termos e prazo de 30 dias a contar da recepção do pedido.

3 � Caso a sociedade dê o seu consentimento à cessão, os sócios
não cedentes terão, na proporção das suas quotas, direito de prefe-
rência, o qual deverá ser exercido nos 15 dias subsequentes à delibera-
ção que prestou consentimento à cessão, e nos termos e condições da
cessão, tal como indicada no pedido mencionado no n.º 2 deste artigo.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme o
deliberado em assembleia geral.

2 � A gerência da sociedade será exercida pelas sócias Ana Sofia
Leitão Simões, e Vera Maria Correia Maldonado Passanha de Mello e
Castro, que ficam, desde já, nomeadas gerentes.

3 � À gerência incumbe representar a sociedade em juízo e fora
dele, quer passiva, quer activamente, pertencendo-lhe os mais amplos
poderes de administração.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de:
a) Dois gerentes;
b) Um mandatário, nos precisos limites e termos dos respectivos

poderes.

ARTIGO 9.º

1 � A convocação das assembleias gerais compete a qualquer dos
gerentes e deve ser feita por meio de carta registada, expedida com a
antecedência mínima de 15 dias, a não ser que a lei imponha outras
formalidades ou estabeleça prazo mais longo.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias ge-
rais por qualquer pessoa, por meio de carta dirigida ao presidente
da mesa.

ARTIGO 10.º

Os lucros apurados nos exercícios terão a aplicação que for delibera-
da em assembleia geral, por maioria simples dos votos, sem prejuízo da
parte destinada à reserva legal.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000101428

AUTO TÁXIS CENTRAL DO GAIVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 941/960618; identificação de pessoa colectiva n.º 500722293;
data da inscrição: 20011127.

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

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101425

A POMBA BRANCA � LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 319/830803; identificação de pessoa colectiva n.º 501424607;
data da inscrição: 20011127.

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

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101422

ARQUIVANDUS � DESENVOLVIMENTO, REPRESENTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9011/000407; identificação de pessoa colectiva n.º 504823183;
data da inscrição: 20011127.

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

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101420

AMERTÉCNICA � INSTRUMENTOS E INFORMÁTICA
PARA LABORATÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2516/910215; identificação de pessoa colectiva n.º 502501880;
data da inscrição: 20011127.

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

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101418



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 119 � 23 de Maio de 200310 990-(42)

DUQUELAB � CONSULTÓRIO MÉDICO
E ANÁLISES CLÍNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7168/980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504038842;
data da inscrição: 20011127.

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

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101416

DESTICELL, COMUNICAÇÕES MÓVEIS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7754/980911; identificação de pessoa colectiva n.º 504226800;
data da inscrição: 20011126.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101415

E. T. C. G. � EMPRESA TURÍSTICA DO CAMPO GRANDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 931/790717; identificação de pessoa colectiva n.º 500852987;
data da inscrição: 20011126.

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

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101412

DUOLUX � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 516/890414; identificação de pessoa colectiva n.º 502142081;
data da inscrição: 20011126.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101410

ARMINDO & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 130/720301; identificação de pessoa colectiva n.º 500030405;
data da inscrição: 20011126.

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

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101407

ALTO DA BELAVISTA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8611/991109; identificação de pessoa colectiva n.º 504641743;
data da inscrição: 20011126.

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

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101404

DECIUS RESTAURANTES � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4568/940524; identificação de pessoa colectiva n.º 503208507;
data da inscrição: 20011116.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101401

ARDECO, DECORAÇÃO E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4360/750624; identificação de pessoa colectiva n.º 500315752;
data da inscrição: 20011116.

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

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101399

E. S. C. I. � EMPRESA DE SERVIÇOS E CABLAGENS
INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6287/961113; identificação de pessoa colectiva n.º 503756369;
data da inscrição: 20011116.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101396

ALFREDO AUGUSTO TAVARES, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 659/670406; identificação de pessoa colectiva
n.º 500015295; data da inscrição: 20011116.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101395

A. CARVALHO PEREIRA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5614/951127; identificação de pessoa colectiva n.º 503764388;
data da inscrição: 20011116.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101392
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A. CARVALHO PEREIRA � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1915/900903; identificação de pessoa colectiva n.º 502417692;
data da inscrição: 20011116.

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

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101388

EUTELIS CONSULT DE PORTUGAL, CONSULTORIA
EM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS

DE VALOR ACRESCENTADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9157/20000614; identificação de pessoa colectiva n.º 504606280;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 35/011116.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede: Rua Castilho, 71, 2.º, direito, freguesia de São

Mamede, Lisboa.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000101387

EMPTIC � EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES,
INFORMÁTICA, CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5422/950804; identificação de pessoa colectiva n.º 503470643;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 26/011116.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000101384

ELECTRO LAGOA AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 652/610914; identificação de pessoa colectiva n.º 501069798;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 18/011116.

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

ro, subscrito por ambos os sócios.
Artigo modificado: 4.º
Teor do artigo alterado:

4.º

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

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000101381

AXELL EGGIMANN, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 130/880328; identificação de pessoa colectiva n.º 501966897;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 13/20011116.

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

to ao n.º 1 do artigo 1.º e artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelo único sócio Axel

Olivier Philippe Eggimann.
Teor dos artigos alterados:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma, Axel Eggimann, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Diário de Notícias, 132,
2.º, direito, freguesia de Santa Catarina, concelho de Lisboa.

3.º

O capital social é de 5000 euros e está integralmente realizado em
dinheiro e outros valores, conforme escrituração, representado por
três quotas: uma do valor nominal 1346,75 euros; outra do valor
nominal de 648,44 euros; e outra do valor nominal de 3004,81 euros,
todas pertencentes ao sócio Axel Olivier Philippe Eggimann.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000101378

A. JORGE & M. JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7099/971210; identificação de pessoa colectiva n.º 504016970;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/011116.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 502 410$, em dinhei-

ro, subscrito por ambos os sócios.
Artigo modificado: 3.º
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal de
2500 euros cada, uma de cada um dos sócios, Maria João Mendes
Ramiro Fernandes, e Afonso Jorge Valente Fernandes.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000101376

DESIGN 98 � PROJECTOS DE DESIGN E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7926/981127; identificação de pessoa colectiva n.º 504302094;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/011116.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 2410$, em dinheiro,

subscrito por ambas as sócias, em partes iguais.
Artigo modificado: 3.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores do activo social e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada
uma das sócias, Sofia Carvalho e Costa Monteiro Gomes Baptista, e
Maria Eduarda Barbosa Miguel.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000101375
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ESPAÇOMAR � SOCIEDADE IMPORTAÇÕES
E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 396/720508; identificação de pessoa colectiva
n.º 500099413; data da inscrição: 20011115.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101373

ADEGA A PARREIRINHA DO DÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 124/600804; identificação de pessoa colectiva
n.º 500457794; data da inscrição: 20011115.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101372

AZEVEDO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 583/660321; identificação de pessoa colectiva
n.º 500520062; data da inscrição: 20011115.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101370

EDETER � EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
DE TERRENOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 303/720408; identificação de pessoa colectiva
n.º 500089922; data da inscrição: 20011115.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101369

ESAC � CONSULTORES DE ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9333/20000818; identificação de pessoa colectiva
n.º 504996401; data da inscrição: 20011115.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101368

AQUILINO SALGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 32 887/620615; identificação de pessoa colectiva
n.º 500533903; data da inscrição: 20011115.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101366

AQUILINO SALGUEIRO ALONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 32 888/620615; identificação de pessoa colectiva
n.º 500517975; data da inscrição: 20011115.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101365

BARBEITOS & BARBEITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 546/681114; identificação de pessoa colectiva
n.º 500041377; data da inscrição: 20011113.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101361

ARMETAL � EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 046/660826; identificação de pessoa colectiva
n.º 500030340; data da inscrição: 20011107.

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

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101360

ALBERTO JOAQUIM DAS NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 486/790409; identificação de pessoa colectiva
n.º 500840113; data da inscrição: 20011107.

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

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101358

ARMANDO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 536/890421; identificação de pessoa colectiva n.º 502461365;
data da inscrição: 20011105.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101356
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DANTE MARQUES � CITOLOGIA CLÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 536/890421; identificação de pessoa colectiva n.º 502149388;
data da inscrição: 20011105.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101339

A. CAVALEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 166/680919; identificação de pessoa colectiva n.º 500000816;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 15 e 16/20011004.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes José António Rodrigues Ramos,

e Margarida do Espírito Santo de Carvalho e Matos Rodrigues Ra-
mos, por renúncia, em 1 de Agosto de 2001.

Mais certifico:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato, quan-

to aos artigos 3.º e 5.º
Reforço: 202 892$, realizado em dinheiro, e subscrito por ambos

os sócios, em partes iguais.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, conforme escrituração, é de 6000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
3000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Luís José de
Carvalho e Matos Rodrigues Ramos, e Carla Filomena de Carvalho e
Matos Rodrigues Ramos.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes eleitos pelos sócios.

2 � A gerência não será remunerada, se tal for deliberado em
assembleia geral.

3 � Ficam, desde já, designados gerentes ambos os sócios, Luís José
de Carvalho e Matos Rodrigues Ramos, e Carla Filomena de Carvalho
e Matos Rodrigues Ramos.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes ou
de um gerente e um procurador.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000101335

ALPIMÓVEL � SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8471/990824; identificação de pessoa colectiva n.º 504505130;
data da inscrição: 20011029.

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

Está conforme o original.

27 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101333

AGARESTA � S. G. P. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4886/941117; identificação de pessoa colectiva n.º 503299340;
data da inscrição: 20011029.

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

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101310

ALISER � SERVIÇOS ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 331/890210; identificação de pessoa colectiva n.º 502105216;
data da inscrição: 20011029.

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

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101308

E. DIAS SERRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6536/190318; identificação de pessoa colectiva n.º 500089434;
data da inscrição: 20011026.

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

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101301

AGRO PECUÁRIA DOS TALHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 420/20010917; identificação de pessoa colectiva n.º 502750774;
data da inscrição: 20011025.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101296

ANTÓNIO BORGES � TÉCNICOS OFICIAIS DE CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7012/971105; identificação de pessoa colectiva n.º 503988731;
data da inscrição: 20011025.

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

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101292

BORGES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7076/971202; identificação de pessoa colectiva n.º 504005146;
data da inscrição: 20011025.

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

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101288
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BAZAR GASTAPOUCO, COMÉRCIO A RETALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6116/960807; identificação de pessoa colectiva n.º 503702650;
data da inscrição: 20011025.

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

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101287

ATAFONAS � LOJA DE ENGENHOS, ARQUITECTURA
E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5770/960213; identificação de pessoa colectiva n.º 503583790;
data da inscrição: 20011025.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101285

ANDRADE & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7748/201026; identificação de pessoa colectiva n.º 500556008;
data da inscrição: 20011025.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101283

AUTO TÁXIS CENTRAL SARNADINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 719/680701; identificação de pessoa colectiva
n.º 500544301; data da inscrição: 20011025.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101282

A. LOPES & SIMÕES LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5755/960202; identificação de pessoa colectiva n.º 503577634;
data da inscrição: 20011024.

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

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101280

DELTACONSULTORES � TECNOLOGIA E RECURSOS
INTEGRADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 646/20011204; identificação de pessoa colectiva
n.º 502968990; data da inscrição: 20011024.

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

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101278

DIONEIA � COMÉRCIO INTERNACIONAL
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7043/971120; identificação de pessoa colectiva n.º 503377538;
data da inscrição: 20011023.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1998 e de 1999.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101277

ENGIPRE � GABINETE DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1937/900704; identificação de pessoa colectiva n.º 502387718;
data da inscrição: 20011023.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101275

ARAÚJO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 107/770211; identificação de pessoa colectiva n.º 500588791;
data da inscrição: 20011023.

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101273

ESTÚDIOS 126 � PUBLICIDADE E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 34 760/19640406; identificação de pessoa colectiva n.º 500588791;
data da inscrição: 20011019.

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101272

ESTRELA DO VENTO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8903/20000301; identificação de pessoa colectiva n.º 504881019;
data da inscrição: 20011017.

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

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101269
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BBVA MIDAS � SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 700/890811; identificação de pessoa colectiva n.º 502204028;
data da inscrição: 20011015.

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

Certifico também que, à data, a sociedade denominava-se BBV
Midas � Sociedade Financeira de Corretagem, S. A.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101267

DRMCP � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7982/981222; identificação de pessoa colectiva n.º 504453793;
data da inscrição: 20011010.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101266

AGIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4563/940520; identificação de pessoa colectiva n.º 503200034;
data da inscrição: 20011009.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101264

EDP DISTRIBUIÇÃO � ENERGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8847/20000215; identificação de pessoa colectiva
n.º 504394029; data da inscrição: 20011009.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101263

ABÍLIO FERNANDES � COMPONENTES TECNOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4460/940325; identificação de pessoa colectiva n.º 503168890;
data da inscrição: 20011009.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101261

AGG � ASSESSORIA GLOBAL DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7610/980701; identificação de pessoa colectiva n.º 504188810;
data da inscrição: 20011009.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101258

AGG � ASSESSORIA GLOBAL DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7610/980701; identificação de pessoa colectiva n.º 504188810;
data da inscrição: 20011009.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101256

BIANCA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9174/000623; identificação de pessoa colectiva n.º 511106378;
data da inscrição: 20011004.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101255

ANTOPEL � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2882/920212; identificação de pessoa colectiva n.º 502716762;
data da inscrição: 20011004.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101253

ECONOMICUS � GESTÃO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6867/970901; identificação de pessoa colectiva n.º 503944742;
data da inscrição: 2001004.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101251

DIPEMA � AGRICULTURA E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1682/811021; identificação de pessoa colectiva n.º 501203397;
data da inscrição: 20011003.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101248
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ALVES & ANTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 195/581113; identificação de pessoa colectiva n.º 500533920;
data da inscrição: 20011002.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101246

A PRIMOROSA DE ALVALADE
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 778/750219; identificação de pessoa colectiva n.º 500004412;
data da inscrição: 20011002.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101245

AROMAS INTERNACIONAIS � COMERCIALIZAÇÃO
DE PERFUMARIA, MODAS E SERVIÇOS DIVERSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4386/940214; identificação de pessoa colectiva n.º 503239453;
data da inscrição: 20011001.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101243

ANIMATIS � PROMOÇÃO DE VENDAS, MEIOS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5237/950511; identificação de pessoa colectiva n.º 503417963;
data da inscrição: 20011001.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101241

BACKUP � DESENVOLVIMENTOS E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7486/980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504137620;
data da inscrição: 20010918.

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101240

ANDRADE & BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7653/980720; identificação de pessoa colectiva n.º 504198572;
data da inscrição: 20010918.

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101238

A. SILVA & LEAL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MATERIAL DE DEFESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7859/981030; identificação de pessoa colectiva n.º 502655402;
data da inscrição: 20011023.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1998 e de 1999.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101237

A. TENTATIVA (EMPRESA CINEMATOGRÁFICA), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7635/980710; identificação de pessoa colectiva n.º 500304726;
data da inscrição: 20010917.

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101235

E � TEMPUS, S. G. P. S. � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 371/901219; identificação de pessoa colectiva n.º 502464518;
data da inscrição: 20010807.

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

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101234

DEZ � DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4190/931025; identificação de pessoa colectiva n.º 503081795;
data da inscrição: 20010807.

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

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101233

ARCONDI � AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 316/901219; identificação de pessoa colectiva
n.º 502464518; data da inscrição: 20010806.

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

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101232
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A LEILOEIRA DE MOSCAVIDE � SOCIEDADE
DE LEILÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6855/970822; identificação de pessoa colectiva n.º 503193321;
data da inscrição: 20010723.

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

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101231

AUTO TÁXIS AUGUSTO & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1494/810721; identificação de pessoa colectiva n.º 500516898;
data da inscrição: 20010718.

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

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101229

AUTO TÁXIS CARVALHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7591/980623; identificação de pessoa colectiva n.º 500516847;
data da inscrição: 20010717.

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

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000101228

LISBOA � 2.A SECÇÃO

GARLAND � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8287/980423; identificação de pessoa colectiva n.º 504135236;
inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; número e data da apresentação: Of.
110/20020108.

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

de 2001-2003, por deliberação de 11 de Dezembro de 2000.
Conselho de administração: presidente � Bruce Errington Dawson;

vice-presidente � Michael Andrew Norwood Perkins; vogais � Mark
Errington Dawson, Avenida do Infante D. Henrique, lote 2, 2.º, es-
querdo, São Pedro do Estoril; Joaquim Augusto Rodrigues Azevedo;
José Azevedo Nunes Mourarias; Albano Rodrigues de Almeida; e Peter
Errington Dawson Junior.

Fiscal único: efectivo � Oliveira Lima, Neves da Silva e Fernanda
Colaço, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida de 5 de Outu-
bro, 17, 6.º, Lisboa; suplente � Alexandre Coelho & Luís Rosa, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Avenida de 5 de Outubro, 17, 6.º, Lisboa.

Reforço, redenominação e renominalização do capital e alteração
do contrato, quanto aos artigos 4.º, n.º 1, e 13.º

Reforço: 295 723 000$, realizado em dinheiro e subscrito pela
accionista e pela entrada de novos accionistas.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 1 500 000 euros, integralmente subscrito
e realizado em dinheiro e divide-se em 150 000 acções, no valor
nominal de 10 euros, cada uma.

2 � (Mantém-se).
3 � (Mantém-se).

ARTIGO 13.º

1 � Para obrigar a sociedade será suficiente a assinatura de um
administrador.

2 � A sociedade poderá nomear procuradores, para a prática de
determinados actos ou categorias de actos, os quais obrigarão a so-
ciedade nos termos constantes das procurações para tanto conferidas.

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
Domingues Bandarra. 1000204913

GRIGOR OROS � EMPREITEIRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 913/20011214; identificação de pessoa colectiva n.º 505208032;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 44/20020510.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, transformação em sociedade por quotas plural,

e alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º, 2.º, 4.º e 5.º, tendo
sido aditados os artigos 7.º, 8.º, 9.º e 10.º

Reforço: 20 000 euros, em dinheiro, e subscrito pelo sócio com a
quantia de 15 000 euros e pela entrada do novo sócio António Ma-
nuel Fidalgo Falé Nobre, com a quantia de 5000 euros.

Gerência: exercida pelo sócio António Manuel Fidalgo Falé Nobre.
Teor dos artigos alterados:

1.º

A sociedade adopta a firma Grigor Oros � Empreiteiro de Cons-
trução Civil, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Miguel Bombarda,
117, 3.º, sala 31, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de
Lisboa, e durará por tempo indeterminado a contar de hoje.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação social.

2.º

O capital social é de 25 000 euros, encontra-se inteiramente reali-
zado e subscrito e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal
de 20 000 euros, pertencente ao sócio Oros Grigor; e uma de 5000 euros,
pertencente ao sócio António Manuel Fidalgo Falé Nobre.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio António Manuel
Fidalgo Falé Nobre, que desde já fica nomeado gerente, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para que a sociedade fique validamente obrigada é neces-
sária e suficiente a assinatura do referido gerente.

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, quando a favor de terceiros
depende do consentimento da sociedade, tendo esta, em primeiro lu-
gar, bem como os sócios não cedentes, em segundo lugar, direito de
preferência na respectiva aquisição.

7.º

Os anos sociais são iguais aos anos civis e os lucros líquidos da
sociedade depois de feitas as necessárias amortizações, e deduzida a
reserva legal ou quaisquer outras reservas que a sociedade entenda
constituir, serão divididos pelos sócios na proporção das suas quotas
e nas mesmas proporções suportadas as perdas.

8.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, endereçadas aos sócios com a antecedência míni-
ma de 15 dias, relativamente à data da sua realização.

9.º

A sociedade não se dissolve por falecimento ou interdição de qual-
quer dos sócios e continuará com os herdeiros ou representante do
sócio falecido ou interdito.
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10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral, bem
como efectuar prestações suplementares de capital até dez vezes o
capital social à data da deliberação.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000204689

LISBOA � 3.A SECÇÃO

WEB TOOLS � COMÉRCIO DE SOFTWARE, FORMAÇÃO
E CONSULTORIA DE GESTÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8234; identificação de pessoa colectiva n.º 504127489; núme-
ro e data da entrada: 14 054/020830.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204910

ROCHA DE BARROS & RODRIGUES
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8386; identificação de pessoa colectiva n.º 504144944; núme-
ro e data da entrada: 14 061/020902.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204908

VENTO DE TERRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9420; identificação de pessoa colectiva n.º 504382373; núme-
ro e data da entrada: 14 144/020904.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204946

ZAMAC � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 013; identificação de pessoa colectiva n.º 500755078; nú-
mero e data da entrada: 11 855/020724.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204945

SÃO JORGE MATOU O DRAGÃO, FILMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8809; identificação de pessoa colectiva n.º 504260855; núme-
ro e data da entrada: 14 108/020904.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204688

O BARQUINHO � ESTABELECIMENTO DE ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 868; identificação de pessoa colectiva n.º 500578516; nú-
mero e data da entrada: 14 134/020904.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204685

TOMÉ & VELEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 718; identificação de pessoa colectiva n.º 500566518; nú-
mero e data da entrada: 14 154/020731.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204683

URBAPROM � URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO
E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9546; identificação de pessoa colectiva n.º 504386816; núme-
ro e data da entrada: 14 158/020904.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204682

TRADECOM, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 274; identificação de pessoa colectiva n.º 505154331; nú-
mero e data da entrada: 11 433/020719.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204679

SERVIHOSPITAL � SOCIEDADE DE SERVIÇOS
DE APOIO HOSPITALAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 274; identificação de pessoa colectiva n.º 504704010; nú-
mero e data da entrada: 14 169/020904.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204676

VÍTOR, ROSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6880; identificação de pessoa colectiva n.º 503726575; núme-
ro e data da entrada: 14 107/020904.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204675

VAMOS BRINDAR � DECORAÇÃO E BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 605; identificação de pessoa colectiva n.º 502001372; nú-
mero e data da entrada: 14 167/020904.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204671

RISCO � PROJECTISTAS E CONSULTORES DE DESIGN, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 132; identificação de pessoa colectiva n.º 500232997; nú-
mero e data da entrada: 14 127/020904.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204670

RAMOS & LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 739; identificação de pessoa colectiva n.º 501601813; nú-
mero e data da entrada: 14 166/020904.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204667

TRANSPORTES MANGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 187; identificação de pessoa colectiva n.º 500289069; nú-
mero e data da entrada: 12 488/020730.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204941

ÓPTICA LENTAROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 611; identificação de pessoa colectiva n.º 501452242; nú-
mero e data da entrada: 12 552/020731.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204939

TERRACOTA, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 071; identificação de pessoa colectiva n.º 505757961; nú-
mero e data da entrada: 11 448/020719.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204935

TINTURARIA MODERNA LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 335; identificação de pessoa colectiva n.º 500284512; nú-
mero e data da entrada: 14 209/020905.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204931

TODO O TERRENO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9532; identificação de pessoa colectiva n.º 504317067; núme-
ro e data da entrada: 14 239/020905.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204918

VESPEIRA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 603; identificação de pessoa colectiva n.º 500296960; nú-
mero e data da entrada: 14 211/020905.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204917

SELENOVA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4596; identificação de pessoa colectiva n.º 503060453; núme-
ro e data da entrada: 14 120/020904.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000204915

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 528; identificação de pessoa colectiva n.º 502145820; número
e data da entrada: 14 265/020905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 2001 e consolidadas.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603688

SEGURIHIGIENE � SERVIÇOS DE HIGIENE
E SAÚDE NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9077; identificação de pessoa colectiva n.º 504518569; núme-
ro e data da entrada: 14 248/020905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 2000 e de 2001.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603670

OREY � TÉCNICA NAVAL E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 893; identificação de pessoa colectiva n.º 501117334; número
e data da entrada: 14 276/020906.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603696

WLAR 3 � GESTÃO MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8941; identificação de pessoa colectiva n.º 504742370; núme-
ro e data da entrada: 14 298/020906.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603700

WLAR 1 � GESTÃO MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8940; identificação de pessoa colectiva n.º 504742329; núme-
ro e data da entrada: 14 300/020906.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603718

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PÊMAIS � ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 55 267/800814; identificação de pessoa colectiva n.º 501071636;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 35/021129.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 19, apresentação n.º 35/021129.
Nomeação da administradora única, por deliberação de 20 de No-

vembro de 2002, para o quadriénio de 2003-2006, Maria Amélia de
Jesus Sousa Machado Dantas da Cunha, viúva, Estrada da Luz, 61, 7.º,
direito, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000204131

LOURES

DECORLIVING � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE DECORAÇÃO E DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 959/
20030219; identificação de pessoa colectiva n.º 506483274 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20030219.

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

Maria Arminda Simões dos Santos Laranjeira, identificação fiscal
n.º 138453837, natural da freguesia de Poiares (Santo André), conce-
lho de Vila Nova de Poiares e marido, João António Barranquinhas
Laranjeira, identificação fiscal n.º 111026326, natural da freguesia de
Borba (São Bartolomeu), concelho de Borba, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, residentes na Quinta Maria Júlia Carvalho,
JB, 2.º, direito, Camarate, Loures, titulares dos bilhetes de identidade,
respectivamente n.º 6322743, de 24 de Julho de 1998, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa; e n.º 6718778, de 9 de
Dezembro de 1992, emitido pelo Centro de Identificação Civil e
Criminal de Lisboa.

Verifiquei a sua identidade por exibição dos referidos documentos
de identificação.

E disseram que, entre si, constituem uma sociedade por quotas, que
se há-de reger pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DECORLIVING � Comércio de
Materiais de Decoração e de Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de São José, lote 1,
3.º-A, no lugar e freguesia de Sacavém, concelho de Loures.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação, expor-
tação e representação de materiais de construção civil e artigos de
decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 3000 euros, titulada pela sócia Maria Arminda Simões dos
Santos Laranjeira; e outra do valor nominal de 2000 euros, titulada
pelo sócio João António Barranquinhas Laranjeira.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001393318

JOSÉ NOBRE � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 958/
20030219; identificação de pessoa colectiva n.º 506475816 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20030219.

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

José António Morgado Nobre, identificação fiscal n.º 145953831 e
mulher, Maria Paula Dinis Pereira Nobre, identificação fiscal
n.º 145953840, naturais da freguesia de Fanhões, concelho de Loures,
casados sob o regime da comunhão geral, residentes na Rua da Liber-
dade, 1, Fanhões, Loures, titulares dos bilhetes de identidade, respec-
tivamente n.º 4659744, de 9 de Setembro de 1992, emitido pelo
Centro de Identificação Civil e Criminal de Lisboa; e n.º 5070889, de
2 de Fevereiro de 1998, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a sua identidade por exibição dos referidos documentos
de identificação.

E disseram que, entre si, constituem uma sociedade por quotas, que
se há-de reger pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Nobre � Serviços de
Contabilidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Liberdade, 1, no lugar
e freguesia de Fanhões, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
tabilidade e consultoria fiscal.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de 4000 euros, titulada pelo sócio José António Morgado Nobre; e outra
do valor nominal de 1000 euros, titulada pela sócia Maria Paula Dinis
Pereira Nobre.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José António Morgado
Nobre.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

1 de Março de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001393300

ODIVELAS

LITOVELAS � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3075;
identificação de pessoa colectiva n.º 500802351.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos anos de 1999, 2000 e de 2001, da sociedade em
epígrafe.

27 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2003214410

EUROCANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8428;
identificação de pessoa colectiva n.º 502527595.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000270441

MERCEARIA MIMOSA DA BEIRA ALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 618;
identificação de pessoa colectiva n.º 500852553.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

25 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2003253610

CARPIMPOMBALENSE � ASSENTAMENTOS
DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9311;
identificação de pessoa colectiva n.º 502755431.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

30 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000989039

VÍTOR MANUEL DE SOUSA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8123;
identificação de pessoa colectiva n.º 502455721; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 5/20021128.
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Certifico que, por escritura de 12 de Janeiro de 2000, exarada de
fls. 5 a fls. 6 do livro n.º 210-E, do 17.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Janeiro de 2000.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2000271090

DEMALI � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8611;
identificação de pessoa colectiva n.º 502563443; inscrição n.º 15 e
inscrição n.º 16; números e data das apresentações: 8 e 9/20021128.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Facto: Nomeação de secretário.
Efectivo: Manuela Saragoça.
Suplente: Francisca Quaresma.
Data da deliberação: 25 de Novembro de 2002.
2 � Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2000271103

LETRAS E FUMO, PAPELARIA, TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 319;
identificação de pessoa colectiva n.º 505818205; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20021129.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Mudança de sede.
Sede: Rua da Guiné, 13, 3.º, esquerdo, freguesia de Olival Basto.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000271146

ALFATETO � ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8604;
identificação de pessoa colectiva n.º 502562544; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20021129.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Deslocação de sede.
Sede: Rua do Padre Manuel da Nóbrega, 13, traseiras, freguesia da

Póvoa de Santo Adrião.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001258526

TABORDA, MARTINS & SILVA, II, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 641;
identificação de pessoa colectiva n.º 505691663; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 12/20021129.

Certifico que, por escritura de 21 de Novembro de 2002, exarada
de fls. 97 do livro n.º 702-A, do Cartório Notarial de Loures, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000271154

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES FONSECA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 283;
identificação de pessoa colectiva n.º 504427598; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 5/20021203.

Certifico que, por escritura de 20 de Março de 2002, exarada de
fls. 58 do livro n.º 332-H, do 18.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Aumentado o capital de 24 939,90 euros para 53 000 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 é de 53 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
26 500 euros, pertencentes uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000271200

CATEC � CANALIZAÇÕES DE ÁGUAS
E ELECTRICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7208;
identificação de pessoa colectiva n.º 502166681; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 8 e 9/20021205.

Certifico que, por escritura de 17 de Julho de 2002, exarada de
fls. 32 do livro n.º 561-L, do 5.º Cartório Notarial de Lisboa, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Facto: Cessação de funções de gerente de Luís Veiga de Freitas,
por renúncia de 17 de Julho de 2002.

2 � Aumentado o capital de 9975,96 euros para 26 000 euros,
tendo também sido alterado o contrato social, que passa a ter a se-
guinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CATEC � Canalizações de Águas
e Electricidade, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de António
Feijó, 13, cave, esquerda, freguesia e concelho de Odivelas.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação.

2.º

A sociedade tem por objecto: instalação de canalizações de água e
de electricidade e respectivos projectos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
26 000 euros, correspondente a uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio António Manuel Veiga de Freitas.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser decidido, compete a um ou mais gerentes, sócio ou não
sócio, a nomear pelo único sócio, conforme por ele for decidido,
mantendo-se nomeado gerente o sócio António Manuel Veiga de
Freitas.

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

5.º

O sócio e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negócios
jurídicos, que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001259611

TÁXIS MACEDO & FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 948;
identificação de pessoa colectiva n.º 500809062; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 6/20021206.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Nomeação de gerente.
Gerente: Vítor Manuel Marques Jesus Macedo, solteiro, maior, Rua

de Gil Eanes, 17, cave, direita, Odivelas.
Data da deliberação: 2 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000271715

PROCONTALIS � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 778;
identificação de pessoa colectiva n.º 503352683.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

22 de Agosto de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204372

CHURRASQUEIRA O CANÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 153;
identificação de pessoa colectiva n.º 972248633 (provisório).

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

22 de Agosto de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204374

PONTIMATE � MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4901.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

21 de Agosto de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204376

AUTO PEÇAS DE FAMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 620;
identificação de pessoa colectiva n.º 503054178.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

21 de Agosto de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204377

EUROSISNERGIA DO NORTE � REPRESENTAÇÕES
DE EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS E ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 376;
identificação de pessoa colectiva n.º 974954934 (provisório).

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

21 de Agosto de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204378

OLIVEIRA & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 095;
identificação de pessoa colectiva n.º 503706310.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

21 de Agosto de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204379

CARVIMOTA, PEIXARIA, CONGELADOS, MINI-MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4797;
identificação de pessoa colectiva n.º 501437410.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

21 de Agosto de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204380

FORNO IDANHENSE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 866;
identificação de pessoa colectiva n.º 503372005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

21 de Agosto de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204381

J. RAMOS & FILHOS � SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES
DE ÁGUAS, GÁS E ESGOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 694;
identificação de pessoa colectiva n.º 503874787.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

21 de Agosto de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204382

PIÃO MÁGICO, INFANTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 016;
identificação de pessoa colectiva n.º 504356518.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

21 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204383

ABRUNHOSA � SNACK-BAR, PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8407;
identificação de pessoa colectiva n.º 502524049.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

21 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204384

AS RUIVAS, CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 160.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 1000204385

CENTRO CLÍNICO DE DIAGNÓSTICO
DOUTORA NAFEEZA JUMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9113;
identificação de pessoa colectiva n.º 502709480.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204387

CABELEIREIRO BALBEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 753;
identificação de pessoa colectiva n.º 504433938.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

2 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204388

CAPRICARNES � ABASTECEDORA DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6219;
identificação de pessoa colectiva n.º 501833153.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

25 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204389

SORCÁCIUS � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2115;
identificação de pessoa colectiva n.º 500274279.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

28 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204390

PROCLÍNICA � EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CLÍNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 888;
identificação de pessoa colectiva n.º 500222665.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

28 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 1000204391

NOVAIS & RIBEIRO � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 791;
identificação de pessoa colectiva n.º 505043610.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

4 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 1000204392

TÁXI NESPEREIRA ALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 031.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

4 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 1000204393

PEDRO & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 105;
identificação de pessoa colectiva n.º 504542877.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

4 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 1000204394

FERNANDO DE JESUS SANTOS & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 390.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

2 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204395

TALHO CENTRAL DO CASAL NOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 368;
identificação de pessoa colectiva n.º 505411431.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

24 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204396

J. MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 387;
identificação de pessoa colectiva n.º 502051370.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

28 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204397

TECNOQUADRO � TÉCNICA E QUADROS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9225;
identificação de pessoa colectiva n.º 501385711.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

7 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 1000204398

CANHOTO & CANHOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7018;
identificação de pessoa colectiva n.º 502105801.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

25 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204317

CARNIPONTINHA � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 016;
identificação de pessoa colectiva n.º 505236745.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

25 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204319

FERNANDO J. ANTÓNIO � CORTANTES E ARTES
GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 130.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

21 de Novembro de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204323

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL � IRMÃOS ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8404;
identificação de pessoa colectiva n.º 502523956.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

21 de Novembro de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204326

METALÚRGICA DA SILVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 539;
identificação de pessoa colectiva n.º 503313580.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

21 de Novembro de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204330

COPI � CONSTRUÇÕES CIVIS, OBRAS PÚBLICAS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5320;
identificação de pessoa colectiva n.º 501536760.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

20 de Novembro de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204333

MELDOURO � FABRICAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO,
DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9448;
identificação de pessoa colectiva n.º 502763124.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204338

DIVULGARTE � ARTIGOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3918;
identificação de pessoa colectiva n.º 501235191.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

23 de Outubro de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204343

FINASA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 493;
identificação de pessoa colectiva n.º 503175048.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

24 de Outubro de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204347

FINASA SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 548;
identificação de pessoa colectiva n.º 503091502.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

24 de Outubro de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204350

FINASA SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 631;
identificação de pessoa colectiva n.º 503362832.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

24 de Outubro de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204354

TÁXI ANTÓNIO GOMES E MARIA JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 936;
identificação de pessoa colectiva n.º 505121751.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

24 de Outubro de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204357

O CHINQUILHO � SALÃO DE JOGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5128;
identificação de pessoa colectiva n.º 501483624.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

24 de Outubro de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204359

LINCORLAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7962;
identificação de pessoa colectiva n.º 502416033; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e datas das apre-
sentações: 11/20030129 e 15/20021107.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Facto: cessação de funções de gerente de Jorge Simão Lino, por

renúncia de 2 de Outubro de 2002.
2) Facto: nomeação de gerente.
Gerente: António Simão Lino.
Data da deliberação: 2 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000327338

NASCIMENTO & ANJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5595;
identificação de pessoa colectiva n.º 501564110; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 8 e 9/20021112.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Facto: cessação de funções de gerente de Nascimento Augusto

Dias Morais, por renúncia em 31 de Julho de 2002.
2 � Alterados os artigos 4.º e 10.º, n.º 2 do contrato que passam a

ter a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º

O capital social é de 7481,96 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de valor nominal
de 3740,98 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto dos Santos
Carvalho; e outra de valor nominal de 3740,98 euros pertencente ao
sócio Fernando Abílio Nogueira Dias da Fonseca.

ARTIGO 10.º

1 � [...]
2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois ge-

rentes.

Gerentes nomeados: Carlos Alberto dos Santos Carvalho e Fernando
Abílio Nogueira Dias da Fonseca.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2000327559

CONSTRUÇÃO CIVIL AMARO & MANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 974;
identificação de pessoa colectiva n.º 505151006.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos 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. 1000204573

CONSTRUÇÕES ARAÚJO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7750;
identificação de pessoa colectiva n.º 502353120.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos 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. 1000204576

C. J. L. � SERVIÇOS, COMÉRCIO E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 239;
identificação de pessoa colectiva n.º 503386138.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos 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. 1000204578

CARTONAGEM PROGRESSO DE CARPINTARIA
& PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9390;
identificação de pessoa colectiva n.º 500513457.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos 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. 1000204579

AMADU EMBALO � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 449.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos 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. 1000204592

ALIU CANDÉ � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 316.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos 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. 1000204601

VIDA-SÃ, FABRICANTE DE ARTIGOS PARA CAMPISMO,
PRAIA E MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1448;
identificação de pessoa colectiva n.º 500297959.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos 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. 1000204606

FUTURO NOVO � SOCIEDADE DE COMPRA E VENDA
DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 299;
identificação de pessoa colectiva n.º P973209810.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos 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. 1000204614
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FRADIRIBEIRO � CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 387.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos 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. 1000204625

J. NASCIMENTO � EQUIPAMENTO INDUSTRIAL
DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8031;
identificação de pessoa colectiva n.º 502444142.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos 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. 1000204632

T. I. � TECNOLOGIA INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9859;
identificação de pessoa colectiva n.º 501848487.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos 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. 1000204643

MACRISAN � SOCIEDADE METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3785;
identificação de pessoa colectiva n.º 501184023.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos 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. 1000204651

JOSÉ FILIPE & PEREIRA � MONTAGEM DE ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 640;
identificação de pessoa colectiva n.º 505712105.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

13 de Dezembro de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204010

MACILUCI � COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 381.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

25 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204654

H. F. & J. F. � IMPORTAÇÃO PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 891;
identificação de pessoa colectiva n.º 505091704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

29 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204657

ANDRÉ & CLARINDA, TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 907;
identificação de pessoa colectiva n.º 505111250.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

30 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204660

SOCIEDADE DE TÁXIS PENALVENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7866;
identificação de pessoa colectiva n.º 500561206.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

1 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204664

ODIPEÇAS � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4386;
identificação de pessoa colectiva n.º 501124640.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

1 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204668

EMPRESA DE TÁXIS ÁLVARO DIAS LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1950.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

1 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204673

BRÁZ & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1152;
identificação de pessoa colectiva n.º 500911460.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

30 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204678

CARVALHO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2680;
identificação de pessoa colectiva n.º 500696160.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

30 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204680
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LAURENTINO GASPAR � MEDIADOR DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 819;
identificação de pessoa colectiva n.º 503920123.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

24 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204686

COELHO & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 908;
identificação de pessoa colectiva n.º 505163373.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204690

DURIBETÃO � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3956;
identificação de pessoa colectiva n.º 501257527.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204693

JOSÉ AUGUSTO LAGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 036.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

19 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204695

R. J. RIBEIRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 933.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

29 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204699

MARQUES TEIXEIRA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1476.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 1000204281

MONTILÉCTRICA � COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6610;
identificação de pessoa colectiva n.º 501976329.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

23 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204289

COFRANTÓNIOS � COFRAGENS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 365;
identificação de pessoa colectiva n.º 505498731.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

3 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203538

AUTO TÁXIS ESTRELA MAMEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 416;
identificação de pessoa colectiva n.º P974953890.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

3 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203537

FERNANDO & MADALENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6764.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

4 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203536

COMMÉDIA � COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 689;
identificação de pessoa colectiva n.º 503585920.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

2 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203535

LUBERFER � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 012;
identificação de pessoa colectiva n.º 503242934.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

2 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203534

LUÍS ROBERTO LOPEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 156;
identificação de pessoa colectiva n.º 504957503.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

2 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203533

ARTICAIXILHO � ALUMÍNIOS FERRO
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 742;
identificação de pessoa colectiva n.º 503889407.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 119 � 23 de Maio de 2003 10 990-(61)

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

2 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203532

A PADARIA NOVA DA PONTINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 214;
identificação de pessoa colectiva n.º 500503494.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

2 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203531

ERNESTO ANDRADE & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 805.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires
. 1000203530

TÁXIS ODIVELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 839;
identificação de pessoa colectiva n.º 504764080.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

19 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203529

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E EMPREITADA LENTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5259;
identificação de pessoa colectiva n.º 500255890.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

24 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203528

A. C. VAZ & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 651;
identificação de pessoa colectiva n.º 502995203.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

23 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203527

STARGLASS � SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS
EM VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 536.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

22 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203526

MARTINHO & GALVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5943;
identificação de pessoa colectiva n.º 501760148.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

22 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203523

EMPRESA DE PINTURAS E DECORAÇÕES SIMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7805.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

23 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203522

TELHEIRINHO DO OLIVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 581;
identificação de pessoa colectiva n.º 503314730.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

23 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203519

TÁXIS ALFA & OMEGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 178.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

23 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203517

AUTO TÁXIS � PÉROLA DE PALHAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 760;
identificação de pessoa colectiva n.º 505012081.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

23 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203514

ESPACIAL � PRODUÇÕES DE SOM E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 490;
identificação de pessoa colectiva n.º 501377182.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203512

IN THA HOUSE RECORDS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 842;
identificação de pessoa colectiva n.º 505003260.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203510
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SUCESSO CARNES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 727;
identificação de pessoa colectiva n.º 503880906.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203508

PAUMAGE MÓVEIS ESTOFOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4570.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203505

MARIA FERNANDA LUCAS BRANCO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 494.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203504

IADIM � INVESTIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 199.

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

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203503

COFRALMAR � COFRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 720;
identificação de pessoa colectiva n.º 503862819.

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

28 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204294

BARROCA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 353.

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

2 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204298

SARAMAGO & EZEQUIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 081;
identificação de pessoa colectiva n.º 503979554.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

26 de Novembro de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204302

M. C. O. � MUNDO DAS CHAVES � FERRAGENS
E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5962;
identificação de pessoa colectiva n.º 501756701.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

26 de Novembro de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204307

ARCO IRIS � TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2280;
identificação de pessoa colectiva n.º 500315736.

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

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203585

DIOGO SANTOS � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1708;
identificação de pessoa colectiva n.º 500086117.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203583

ROQUEAL � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9559.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203582

MONARCA & MONARCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3407.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203581

NÍVELPINTA � PINTURAS E REMODELAÇÕES
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 318.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203580

TÁXIS DIMAS GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 244;
identificação de pessoa colectiva n.º 504778641.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203579

AUTO-TÁXIS VALE DE PAIOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7850;
identificação de pessoa colectiva n.º 500543658.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000203577

H. F. CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5945;
identificação de pessoa colectiva n.º 501749489.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

3 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203572

PINHEIRO E PINHAS � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 405;
identificação de pessoa colectiva n.º 504554344.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

3 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203568

AUTO S. N. C. � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 395.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

3 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203566

LISCROMO � REPRESENTAÇÕES DE ARTIGOS
PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 631;
identificação de pessoa colectiva n.º 501389482.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

2 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203565

SORAGO � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 772;
identificação de pessoa colectiva n.º 504561405.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

2 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203563

JOSÉ PIRES BALTASAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5265;
identificação de pessoa colectiva n.º 501522905.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

2 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203561

MINI-MERCADO MÁRIO & NAZARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7599;
identificação de pessoa colectiva n.º 502302836.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

3 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203559

FUNINHO � RESTAURAÇÃO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 568;
identificação de pessoa colectiva n.º 503313424.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

3 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203558

CONSTRUÇÕES ARNALDO DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4359;
identificação de pessoa colectiva n.º 500510580.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

2 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203555

FABRIJUNTAS � FÁBRICA PARA MOTORES
DE EXPLOSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 618;
identificação de pessoa colectiva n.º 503054194.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

2 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203553

APIMAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3972;
identificação de pessoa colectiva n.º 501191917.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203552

TEMUNDO � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8861;
identificação de pessoa colectiva n.º 500833869.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

3 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203550

FERREIRA & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1373;
identificação de pessoa colectiva n.º 500118922.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

3 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203548

C. T. A. � COMPONENTES TÉCNICOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9755;
identificação de pessoa colectiva n.º 502843390.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

3 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203541

R & C DIOGO � ARQUITECTURA E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 656;
identificação de pessoa colectiva n.º 504955934.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

3 de Julho de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000203539

VECOFABRIL � ACESSÓRIOS E TRANSFORMAÇÃO
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8065;
identificação de pessoa colectiva n.º 501150595; inscrição n.º 23;
número e data da apresentação: 7/20021218.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Luís António Adónis Gomes de Almeida.
Data da deliberação: 26 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2000272460

DECRIMAGE � DESENHO E CRIAÇÃO DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 956;
identificação de pessoa colectiva n.º 505005948; averbamento
n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; núme-
ros e datas das apresentações: 4, 5 e 6/20021108.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Facto: cessação de funções de gerente de Ana Rosa Mendes Pi-

res Carvalho, por renúncia de 19 de Junho de 2002.
2) Facto: cessação de  funções de gerente de João Carlos Calado da

Luz por renúncia de 19 de Junho de 2002.
3) Alterado o artigo 1.º do contrato social que passa a ter a seguin-

te redacção:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação DECRIMAGE � Desenho e
Criação de Imagem, L.da, e tem a sua sede na Rua de Barbosa du

Bocage, lote 10, 3.º esquerdo, Bairro S. Jorge, freguesia da Ramada,
concelho de Odivelas.

§ único. [...]

Mais certifica que foram nomeados gerentes os sócios Glória da
Conceição Cabral Borges e Rui Manuel da Cunha Pinheiro Tavares.

Data da deliberação: 19 de Junho de 2002.

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000327397

COSTA, CABRAL & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9602;
identificação de pessoa colectiva n.º 502812079; averbamento
n.º 2 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; núme-
ros e datas das apresentações: 8, 9 e 11/20021108.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Facto: cessação de funções de gerente de José António Lopes

Cabral, por renúncia de 8 de Agosto de 2002.
2) Facto: cessação de funções de gerente de Catarina Morais da

Costa Cabral, por renúncia de 8 de Agosto de 2002.
3) Alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato social que passam a ter

a seguinte redacção:
3.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 17 500 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal de
8750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio António
Manuel Soares Corda, desde já designado gerente, sendo necessária a
sua assinatura para que a sociedade fique validamente obrigada.

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001286864

TRIGAMA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 151;
identificação de pessoa colectiva n.º 505275228; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20021111.

Certifico que, por escritura de 23 de Outubro de 2002, exarada de
fl. 15 a fls. 16 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 1203-C do
14.º Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de regis-
to:

Facto: Cessação das funções de gerente de José Manuel Trindade
Vitorino, por renúncia em 23 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2000327516

AUTO TÁXIS BONS DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1011;
identificação de pessoa colectiva n.º 500723362; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20021022.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Cessação de funções de gerente, de Maria da Conceição

Henriques, por renúncia de 21 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001259948
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BATISTA MONTEIRO � CONTABILIDADE, GESTÃO
E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4876;
identificação de pessoa colectiva n.º 501470611; inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 1 e 2/20021113.

Certifico que, por escritura de 9 de Outubro de 2002, exarada de
fl. 95 a fls. 96 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 785-B
do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, foi aumentado o capital de
12 000 000$ redenominado em 59 855,74 euros para 100 000 euros
e alterados os artigos 3.º e 6.º do contrato que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
100 000 euros, dividido pela seguinte forma:

a) Uma quota de valor nominal de 45 000 euros, pertencente ao
sócio José Batista Monteiro;

b) Uma quota de valor nominal de 45 000 euros, pertencente à
sócia Maria Manuel Ribeiro Gouveia Monteiro;

c) Uma quota de valor nominal de 10 000 euros, pertencente ao
sócio José António Batista Gouveia Monteiro.

ARTIGO 6.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios
que, desde já, ficam nomeados gerentes, sendo necessária e suficiente
a assinatura de qualquer deles para obrigar validamente a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2000692397

BIG THING � PRODUÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 952;
identificação de pessoa colectiva n.º 504453823; inscrições n.os 4 e
5; números e data das apresentações: 14 e 15/20021021.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
Inscrição n.º 4, apresentação n.º 14/20021021.
Facto: Nomeação de gerentes.
Gerentes: Fernando Manuel Monteiro, casado; Pedro Jorge Diogo

Martins Gaspar, casado; Vítor Manuel Espinheira Lemos Ribeiro,
casado; Nuno António de Moser Leitão, casado; Miguel Maia Mendes
Trigo Barreiras, casado.

Data da deliberação: 11 de Junho de 2002.
Inscrição n.º 5, apresentação n.º 15/20021021.
Facto: nomeação de secretário da sociedade.
Secretário da sociedade: Pedro Dias de Sousa Pestana Bastos, casa-

do; suplente: Ana do Nascimento Nogueira Leite, solteira.
Data da deliberação: 11 de Junho de 2002 e 12 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2001258470

BIG THING � PRODUÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 952;
identificação de pessoa colectiva n.º 504453823; averbamentos n.os

1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 11 e 12/
20021230.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Facto: Cessação de funções de gerente de Horácio Martins

Gaspar, por renúncia de 5 de Junho de 2002.
2) Facto: Cessação de funções de gerente de Fernando Andrade

Diogo, por renúncia de 5 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2003214585

NUNES FILIPE � COMÉRCIO DE PRODUTOS
INFORMÁTICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 301;
identificação de pessoa colectiva n.º 506391108; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20030121.

Certifico que, Nuno Pedro Nunes Filipe, solteiro, maior, constituiu
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nunes Filipe � Comércio de Pro-
dutos Informáticos, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede na Praceta
de Ferreira da Silva, 3, sub-cave, esquerda, Bons Dias, freguesia da
Ramada, concelho de Odivelas.

2 � Por simples deliberação da gerência, a Sociedade poderá des-
locar a sede dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes,
bem como estabelecer e encerrar filiais ou outras formas de represen-
tação no território nacional ou estrangeiro que se mostrem necessá-
rias para a prossecução do seu objecto social.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto compra e venda por grosso e a reta-
lho de produtos informáticos e seus derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, já entrado na caixa social, é de 5000 euros, e
corresponde a uma quota de igual valor, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio que desde já,
fica nomeado gerente.

2 � Para a Sociedade ficar obrigada em todos os actos e contra-
tos, é necessária e suficiente a assinatura do gerente.

3 � Não é permitido ao gerente obrigar a Sociedade em actos e
contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de fa-
vor, fianças, abonações, ou em quaisquer outros actos estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 5.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas as
reservas legais, têm o destino que o sócio deliberar dar-lhes, podendo
ser usados, no todo ou em parte, para a constituição ou reforço de
quaisquer fundos julgados convenientes.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2000270867

DISFERGRAF � DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
E CONSUMÍVEIS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 982;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20030103.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Nomeação de gerentes.
Gerentes: Fernando José Alves Mota e Angel Aller Cortes.
Data da deliberação: 5 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000273947

ARMAZÉM DO SOFÁ DE LOPES & VARGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 136;
identificação de pessoa colectiva n.º 504293206; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 3 e 4/20030131.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Por escritura de 12 de Dezembro de 2002, exarada de fl. 110 a

fls. 111 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 231-C do
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Cartório Notarial de Gondomar, foi alterado o artigo 4.º do contrato
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios João Manuel Vargas
Guerreiro, já nomeado gerente e a Cristina Pilar Câmara Pinto que
desde já fica nomeada gerente.

1 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de dois gerentes.
2 � Facto: Cessação de funções de gerente de David António Lopes

da Silva, por renúncia em 5 de Dezembro de 2002.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2003253424

IDM � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 405;
identificação de pessoa colectiva n.º 504986694; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 9 e 10/20030212.

Certifico que, por escritura de 15 de Janeiro de 2003, exarada de
fl. 22 a fl. 24 do livro de notas para escrituras diversas n.º 203-F do
Cartório Notarial de Alenquer, foram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º
e 4.º do contrato social que passam a ter a seguinte redacção.

1.º

A sociedade adopta a firma IDM � Sociedade Imobiliária, L.da, com
sede no Beco da Fábrica, lote 8, Serra da Amoreira, freguesia da Ra-
mada, concelho de Odivelas.

§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)

2.º

O objecto social consiste na actividade de compra e venda de imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
7481,97 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
2493,99 euros, pertencente ao sócio José Pereira Ferreira; uma de
1995,20 euros, pertencente à sócia Maria Manuela Conceição Rodrigues
Ferreira; e duas iguais de 1496,39 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Paulo Jorge Rodrigues Ferreira e Filipa Alexandra Rodrigues
Ferreira Barrocas.

4.º

A gerência social dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral será exercida
por todos os sócios, já designados gerentes.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é su-
ficiente a assinatura do sócio José Pereira Ferreira, ou a assinatura
conjunta de dois dos restantes gerentes.

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2003254005

TRIGRAMA � AGRUPAMENTO PORTUGUÊS
DE ALIMENTAÇÃO NATURAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 362;
identificação de pessoa colectiva n.º 500729220; inscrição n.º 21;
número e data da apresentação: 2/20030108.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 21, apresentação n.º 2/20030108.
Facto: Designação dos membros dos órgãos sociais.
Período: até final do mandato 2000/2003.

Conselho de administração: presidente � José Manuel Jesus da Sil-
va, divorciado; vogais: Ana Paula Loreira Lourenço, solteira, maior;
José António Canelas Ramiro, casado; Vítor Manuel da Conceição
Ramiro, solteiro, maior; Maria Isabel Pereira Lopes, divorciada.

Conselho fiscal: presidente � Maia, Mesquita e Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por Gabriel Fernando Martins
de Mesquita Gabriel; vogal: Joaquim António Lopes Almanso, solteiro,
maior; vogal: Constantino Joaquim Ferro Augusto, casado; suplente: João
Pedro Prestes Maia e Silva (revisor oficial de contas), casado.

Data da deliberação: 28 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003214143

FERNANDO LEONARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 327;
identificação de pessoa colectiva n.º 504112015; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/20030206.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Mudança de sede:
Sede: Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, lote 111, Casal

da Silveira, freguesia de Famões, concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2003253785

CONCITEC � COMÉRCIO DE PRODUTOS
INFORMÁTICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 348;
identificação de pessoa colectiva n.º 506374319; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/20030213.

Certifico que, José Prates Godinho, casado com Manuela da Silva Coelho
Godinho na comunhão geral, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONCITEC � Comércio de Pro-
dutos Informáticos, Sociedade Unipessoal, L.da e tem a sua sede na
Rua da Ilha da Madeira, 43, 1.º, direito, Olival Basto, freguesia e
concelho de Odivelas.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem por objecto: compra e venda por grosso e a
retalho de produtos informáticos e seus derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota, do mesmo valor nomi-
nal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração será repre-
sentada pelo único sócio, José Prates Godinho que desde já é nomeado
gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a sua assinatura.

ARTIGO 5.º

O gerente fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a soci-
edade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento do sócio, a sociedade continuará com os
seus herdeiros que nomearão, entre si, um que a todos represente,
enquanto se mantiver a contitularidade.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2000270727
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DELISE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 080;
identificação de pessoa colectiva n.º 503979775; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 19 e 21/20021222.

Certifico que, por escritura de 14 de Novembro de 2002, exarada
de fl. 113 do livro de notas para escrituras diversas n.º 348-H do 18.º
Cartório Notarial de Lisboa, foram efectuados os seguintes actos de
registo:

1) Facto: Cessação de funções de gerente, de Maria Fernanda Alves
Pinto, por renúncia de 14 de Novembro de 2002.

2) Alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 74 919,68 euros,
correspondendo à soma de três quotas: sendo uma de 32 920,66 euros,
pertencente ao sócio João Cardoso Delgado e duas iguais de
20 949,51 euros, pertencendo uma ao sócio Emanuel Alexandre Jar-
dim e outra ao sócio Fernando Carreira Domingues.

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

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur Salgueira
Vaz. 2003252932

ANTEPROJECTO � ARQUITECTURA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 463;
identificação de pessoa colectiva n.º 504082434; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 9/20021230.

Certifico que, por escritura de 17 de Dezembro de 2002, exarada
de fl. 81 do livro de notas para escrituras diversas n.º 311-I do 15.º
Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Aumentado o capital de 250 000 euros para 450 000 euros, tendo
também sido alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato social que passam
a ter a seguinte redacção.

3.º

 O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
450 000 euros, composto por duas quotas iguais de 225 000 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao montante do capital social da
empresa, ou seja, 450 000 euros e, qualquer sócio poderá fazer supri-
mentos à sociedade, nos termos e condições que forem estabelecidos.

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

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000273696

ARAÚJO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2838;
identificação de pessoa colectiva n.º 500743398; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/20020723.

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 em dinheiro e nos demais
valores sociais é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor de 2500 euros, pertencentes uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2003214399

TÁXIS PROGRESSO DO LUMIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 328;
identificação de pessoa colectiva n.º 500480168; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 7/20030206.

Certifico que, por escritura de 22 de Outubro de 2002, exarada de
fl. 107 a fls. 108 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 89 do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa
II, foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º do contrato que passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua adoptar a firma Táxis Progresso do
Lumiar, L.da e tem a sua sede na Rua de Alves Redol, 19, 1.º, esquer-
do, freguesia de Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas, uma de 3750 euros do sócio Luís de Oliveira
Branco, e uma de 1250 euros, pertencente à sócia Deolinda Pereira
de Sousa Branco.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

3 � São gerentes o sócio Luís de Oliveira Branco e a não sócia
Maria Clara de Sousa Oliveira Branco Pinto, já designados.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2003253793

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; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 4 e 5/20030123.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Facto: Cessação de funções de gerente, de Firmino António Leite

da Silva, por renúncia de 9 de Janeiro de 2003.
2) Facto: Nomeação de gerente.
Gerente: Luís Filipe Ramos Afonso.
Data da deliberação: 13 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003252185

SONHOS E UTOPIAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 840;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/20030108.
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Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Nomeação de gerente.
Gerente: Francisco Henrique Bentes Grilo.
Data da deliberação: 16 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003214208

ORÁCULO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 316;
identificação de pessoa colectiva n.º 506377040; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/20030115.

Certifico que, entre:
Sócios e quotas:
1) Paulo Jorge de Sousa Pinto Cardoso da Silva, solteiro, maior;
2) Rosa Maria Tomás da Costa Fonseca, casada com Alberto Oli-

veira Fonseca, na comunhão de adquiridos;
3) António Francisco Machado Fernandes, casado com Teresa Jorge de

Sousa Pinto Cardoso da Silva Fernandes na comunhão geral de bens, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

Que, pela presente escritura, celebram entre si, um contrato de
sociedade comercial por quotas que se irá reger pelas cláusulas e con-
dições constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma ORÁCULO � Mediação Imobi-
liária, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Combatentes do Ultramar,
20-B, freguesia e concelho de Odivelas.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como a sociedade pode estabelecer sucursais, agências ou outras for-
mas de representação, onde e quando entender conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto: mediação na compra e venda de bens
imóveis e prestação de serviços conexos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de 3000 euros
pertencente ao sócio Paulo Jorge de Sousa Pinto Cardoso da Silva,
outra de 1500 euros pertencente à sócia Rosa Maria Tomáz da Costa
Fonseca, e outra de 500 euros pertencente ao sócio António Francis-
co Machado Fernandes.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio
António Francisco Machado Fernandes, desde já nomeado gerente.

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

5.º

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

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios, porém a
favor de terceiros carece do consentimento da sociedade.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, na proporção das respectivas quotas, até ao montante igual ao
décuplo do capital social inicial.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência fica, desde já, autorizada a celebrar qualquer negócio
jurídico em seu nome, podendo ainda, proceder ao levantamento das
entradas realizadas para pagamento de equipamentos a adquirir, para
despesas de constituição de sociedade, registo e outras.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2003214631

A. FERREIRA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2324;
identificação de pessoa colectiva n.º 500432260; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 50/20011226.

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$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Heitor Saraiva, 2500 euros.
2) Maria Madalena de Almeida Matos Saraiva, 2500 euros.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001259743

O SOL DOS BONS DIAS � PASTELARIA E CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8812;
identificação de pessoa colectiva n.º 502609273; averbamento
n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 11 e 12/20021220.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Facto: Cessação de funções de gerente de José Cândido, por re-

núncia de 27 de Novembro de 2002.
2) Facto: Cessação de funções de gerente de Deolinda da Silva Pin-

to Cândido, por renúncia de 27 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000272991

FILIGEL � SOCIEDADE DE PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6965;
identificação de pessoa colectiva n.º 502074060; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/20021223.

Certifico que, por escritura de 13 de Dezembro de 2002, exarada
de fl. 122 do livro de notas para escrituras diversas n.º 703-A do
Cartório Notarial de Loures, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000273033

TELECÓPTICA � COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 325;
identificação de pessoa colectiva n.º 503388211; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 4/20021223.

Certifico que, por escritura de 17 de Outubro de 2002, exarada de
fl. 29 do livro de notas para escrituras diversas n.º 389-L do 20.º
Cartório Notarial de Lisboa, foram efectuados os seguintes actos de
registo:

Aumentado o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo também
sido alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º, n.º 2 do contrato social que passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma TELECÓPTICA �
Comunicações, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de José Gomes Ferreira,
loja 1, freguesia de Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas.
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ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas do valor de
2500 euros, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios Fran-
cisco José Pedro da Fonseca e Elsa Maria Antunes Garcia Graça da
Fonseca.

ARTIGO 5.º

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

Gerente nomeado: Francisco José Pedro da Fonseca.
Data da deliberação: 17 de Outubro de 2001.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000273068

ARTEGÁS � SOCIEDADE INSTALADORA
E DISTRIBUIDORA DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 335;
identificação de pessoa colectiva n.º 504743171; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 5/20030107.

Certifico que, por escritura de 28 de Novembro de 2001, exarada
de fl. 7 do livro de notas para escrituras diversas n.º 418-I do Cartó-
rio Notarial de Moscavide, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Alterados os artigos 1.º (corpo) e 3.º (corpo) do contrato social
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma ARTEGÁS � Sociedade
Instaladora e Distribuidora de Gás, L.da, vai ter a sua sede na Rua de
16 de Abril, lote 167, Bairro Sol Nascente, freguesia de Famões, con-
celho de Odivelas.

§ único. [...]

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5037,86 euros, integralmente realizado em
dinheiro e dividido nas duas quotas seguintes: uma quota do valor
nominal de 2770,82 euros pertencente ao sócio Vasco Rodrigues
Quinta; e 0,04 euros pertencente ao sócio José Luís da Conceição
Rodrigues.

§ único. [...]

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

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003214097

CHOCAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
DE ODIVELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 656;
identificação de pessoa colectiva n.º 503757063; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 9/20030108.

Certifico que, por escritura de 12 de Dezembro de 2002, exarada
de fl. 91 a fls. 91 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 49 D
do Cartório Notarial de Alverca do Ribatejo, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2003214186

GERVÁSIO SILVA � ACTIVIDADES MÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 402;
identificação de pessoa colectiva n.º 505503352; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/20021113.

Certifico que, por escritura de 22 de Outubro de 2002, exarada de
fl. 40 a fls. 40 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 304-F
do 23.º Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de
registo:

Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2002.

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2000327575

ECOMERGE � EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 342;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030130.

Certifico que, António Manuel Revés Palhinha, casado com Maria
Teresa Pestana Figueira da Silva Palhinha na comunhão de adquiridos,
constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

Constituição de sociedade

Pelo presente documento particular, outorga nos termos do n.º 4 do
artigo 270.º-A do Código das Sociedades Comerciais, António Manu-
el Revés Palhinha, casado com Maria Teresa Pestana Figueira da Sil-
va Palhinha, sob o regime de bens adquiridos, titular do bilhete de
identidade n.º 7828890, emitido em 24 de Janeiro de 2001, pelos Ser-
viços de Identificação Civil, da Direcção-Geral dos Registos e Notariado,
do Ministério da Justiça, contribuinte fiscal n.º 190096810, natural de
São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Rua da Bela
Vista, Vivenda Palhinhas, 2.º, Campos de Caneças, 1685-471 Caneças,
constituiu uma sociedade comercial unipessoal por quotas de responsa-
bilidade limitada, a qual se regerá de acordo com os seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ECOMERGE � Emergência Pré-Hos-
pitalar, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem a sua sede na Rua da Bela Vista, Vivenda Palhinhas,
2.º, Campos de Caneças, freguesia de Caneças, concelho de Odivelas.

A gerência poderá deslocada livremente a sede social dentro do con-
celho, ou para concelho limítrofe, bem assim, criar sucursais, filiais,
agências, ou outras formas locais de representação, no território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A Sociedade tem por objecto social a importação, exportação,
representação, concepção e comércio por grosso e a retalho de equi-
pamentos de saúde, emergência médica, hospitalar e pré-hospitalar,
prestação de serviços, consultoria e transporte na área da emergência
médica pré-hospitalar, prevenção e socorro, formação em saúde,
socorrismo e emergência pré-hospitalar, bem como a comercialização
de material pedagógico.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio António Manuel Revés Palhinha.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer sociedades. Incluindo com ob-
jecto social diferente, ou reguladas lei especial, e inclusivamente, como
sócia de responsabilidade limitada.

ARTIGO 6.º

A assembleia geral poderá deliberar que sejam exigidas prestações
suplementares aos sócios até ao montante global de 20 000 euros.
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ARTIGO 7.º

1 � A representação da Sociedade e a gerência, dispensada de cau-
ção, com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral, pertence ao sócio António Manuel Revés Palhinha,
desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a Sociedade basta a assinatura do gerente.
3 � A Sociedade pode constituir mandatário mediante, a outorga

de procuração adequada para o efeito.

ARTIGO 8.º

A cessão ou divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da Sociedade, a qual, goza de direito de
preferência, seguindo-se os sócios.

ARTIGO 9.º

A Sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando
desde já, o sócio gerente autorizado a efectuar o levantamento do
capital social, para fazer face às despesas de constituição, e bem as-
sim, celebrar quaisquer negócios jurídicos por conta da sociedade no
âmbito do seu objecto social.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2003253300

REGIVALORES � CONTABILIDADE, SERVIÇOS
DE APOIO A EMPRESAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 124;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20021023.

Certifico que, José Gabriel Elvas Gomes Pereira da Costa, casado
no regime de separação de bens com Maria Madalena Vieira Antunes
Pereira da Costa, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação REGIVALORES � Contabili-
dade, Serviços de Apoio a Empresas, Unipessoal, L.da e tem a sua sede
na Rua da Rainha D. Amélia, lote 48, 2.º, direito, Patameiras, fregue-
sia e concelho de Odivelas.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocada a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucur-
sais, filiais ou outras formas locais de representação da sociedade, em
qualquer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de contabilidade, audi-
toria, consultoria, serviços de apoio a empresas em processos admi-
nistrativos, nomeadamente organização e produção de processos de
cobrança e de promoção comercial, administração de condomínios e
sistemas de informação de gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade ficará a cargo dele sócio, desde já nomea-
do gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza e objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que, em sociedades por quotas, não fique na situação
de única sócia dessa sociedade.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar a sua actividade, ficando, desde já, o
gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos necessários à
prossecução dos fins sociais e a levantar o capital social depositado,
a fim de custear as despesas de constituição e registo da sociedade, a
aquisição de equipamento e instalação da sede social, despesas essas
que a sociedade desde já assume.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2001255918

CSS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 537;
identificação de pessoa colectiva n.º 503545350.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000273475

PAULA CRISTINA SIMÕES & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 851;
identificação de pessoa colectiva n.º 504196677.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000273440

GESTOPOLIS � GESTÃO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9115;
identificação de pessoa colectiva n.º 502690798.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000273670

TRAPOLIS � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9116;
identificação de pessoa colectiva n.º 502690771.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000273459

ESTÚDIO 4 PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7941;
identificação de pessoa colectiva n.º 502412567.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

26 de Setembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001231458

VERSÃO PORTUGUESA COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 828;
identificação de pessoa colectiva n.º 503026000.
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Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

26 de Setembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001258739

A. P. P. CONFECÇÕES DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8516;
identificação de pessoa colectiva n.º 502547677.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

26 de Setembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001258690

JORGE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 109.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000929974

MANUEL SIMÕES TOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 107.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000929966

MAIA & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2727.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001258518

DATACABLE � COMUNICAÇÕES E CABELAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 397;
identificação de pessoa colectiva n.º 974887706.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000922597

MARTITÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 177;
identificação de pessoa colectiva n.º 504727672.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001259042

FMGD � GABINETE DE CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 251;
identificação de pessoa colectiva n.º 504089161; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/20021219.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Cessação de funções de gerente de Francisco Martinho

Godinho Domingues, por exoneração de 29 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000272509

MONIVONE � GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 336;
identificação de pessoa colectiva n.º 503706531; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 5/20030213.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Mudança de sede.
Sede: Praceta do Poder Local, lote 207-A, 4.º, esquerdo, freguesia

da Pontinha, concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2003214402

RESCERBAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 957;
identificação de pessoa colectiva n.º 503980145; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 15/20021211.

Certifico que, por escritura de 21 de Agosto de 2002, exarada de
fl. 15 do livro de notas para escrituras diversas n.º 276-E do 17.º
Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato social que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 53 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
26 500 euros, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5985,57 euros divido em duas quotas, uma de
2992,79 euros, pertencente à sócia Laurentina Antunes Lourenço
Morgado, e outra de 2992,78 euros, pertencente ao sócio António
Orlando Lopes Grave.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da gerência da sociedade com dispensa de
caução e remunerada ou não, conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios.

2 � Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas con-
juntas de ambos os gerentes.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000271901

RIBEIRO & ESPADINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 323;
identificação de pessoa colectiva n.º 500450617; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 17/20021211.

Certifico que, por escritura de 18 de Fevereiro de 2002, exarada de
fl. 65 do livro de notas para escrituras diversas n.º 294-F do 23.º
Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Aumentado o capital de 29 927,88 euros para 125 000 euros, tendo
também sido alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato social que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade usa a firma Ribeiro & Espadinha, L.da, e tem a sua
sede na Rua da Flor do Minho, 12, freguesia de Caneças, concelho de
Odivelas.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
125 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 62 500 euros, pertencente ao sócio José Manuel Lança Marques e
outra do valor nominal de 62 500 euros, pertencente ao sócio
Eglantino Pego Figueira.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000271995

GONÇALVES & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2302;
identificação de pessoa colectiva n.º 500358915; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 8/20021212.

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, subscrito

pelos sócios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Francisco António Barrios, 2500 euros.
2) Otília Ribeiro, 2500 euros.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000690181

MADOEIRA, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 916;
identificação de pessoa colectiva n.º 506026469; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 8/20021213.

Certifico que, por escritura de 9 de Dezembro de 2002, exarada de
fl. 64 do livro de notas para escrituras diversas n.º 703-A do Cartório
Notarial de Loures, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000272380

ANTERO & TERESA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 123;
identificação de pessoa colectiva n.º 506138020; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 9/20021213.

Certifico que, por escritura de 5 de Dezembro de 2002, exarada de
fl. 50 do livro de notas para escrituras diversas n.º 703-A do Cartório
Notarial de Loures, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000272371

ZURC E ETRAUD � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 849;
identificação de pessoa colectiva n.º 502801646; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/20021218.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Facto: Mudança de sede.
Sede: Rua da Guiné, 13, 3.º, esquerdo, freguesia de Olival Basto.
2) Mais certifico que, foram depositados, em 18 de Dezembro de

2002, os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de
2001 da sociedade em epígrafe.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2001022662

TRANSPORTES JOAQUIM VARANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 619;
identificação de pessoa colectiva n.º 503808946; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 2/20021219.

Certifico que, por escritura de 8 de Novembro de 2002, exarada de
fl. 135 do livro de notas para escrituras diversas n.º 422-B do 1.º Cartório
Notarial de Vila de Franca de Xira, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Aumentado o capital de 49 879,78 euros para 50 000 euros, tendo
sido alterados os artigos 3.º e 5.º, § 1.º do contrato social que passam
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário é de
50 000 euros, representado por duas quotas: uma quota de 25 000 euros
pertencente ao sócio Joaquim Alberto da Costa Varanda; e uma quota
de 25 000 euros pertencente à sócia Ana Cristina Mendes Ferreira
Bernardo Varanda.

5.º

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, no-
meadamente na compra e venda de veículos automóveis de e para a
sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000272487

AD-BD PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 377;
identificação de pessoa colectiva n.º 503086282; averbamento
n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20021218.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Deslocação de sede.
Sede: Rua da Escola Primária, bloco 3, rés-do-chão, esquerdo, Pon-

te da Bica, freguesia da Ramada.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000272452

JOSÉ MARIA CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 777;
identificação de pessoa colectiva n.º 500157855; inscrição n.º 18;
número e data da apresentação: 7/20021220.

Certifico que, por escritura de 2 de Dezembro de 2002, exarada de
fl. 125 do livro de notas para escrituras diversas n.º 1206-C do 14.º
Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Alterados os artigos 1.º, 4.º e 7.º do contrato social que passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Maria Cardoso, L.da, e tem a sua
sede na Estrada da Paiã, Nave 1, 1-A e 2, Paiã, freguesia da Ponti-
nha, concelho de Odivelas.
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ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 880 euros, e corresponde à soma de seis quotas, duas iguais do valor
nominal de 22 446 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios José Maria Cardoso e Maria Cassilda Vasques Duarte Cardoso e
quatro iguais do valor nominal de 1247 euros cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios José Manuel Duarte Cardoso, Fernando Paulo
Duarte Cardoso, João António Malaquias Barrela Jorge e António
Maria da Silva Lopes Camelo.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, dispensada
de caução e com ou sem remuneração, consoante for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo dos sócios José Maria Cardoso e Maria
Cassilda Vasques Duarte Cardoso, já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária e suficiente
a assinatura de um gerente, sendo que, no caso de virem futuramente
a ser nomeados outros gerentes será sempre obrigatória a interven-
ção de um dos gerentes indicados no n.º 1.

3 � É expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor e mais actos e contratos alheios
aos negócios da sociedade.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000272967

GESBIMOB � GESTÃO DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 352;
identificação de pessoa colectiva n.º 502614285; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 15/20030205.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Mudança de sede.
Sede: Rua de Norberto Oliveira, 7, freguesia de Póvoa de Santo

Adrião.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003252118

GENESIS � REMODELAÇÃO E DECORAÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 036;
identificação de pessoa colectiva n.º 503193305; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 9/20030210.

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2002, exarada
de fl. 82 do livro de notas para escrituras diversas n.º 185-J do 81.º
Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Aumentado o capital de 50 000 euros para 75 000 euros, tendo tam-
bém sido alterados os artigos 3.º e 8.º do contrato social que passam a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado é de 75 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de
60 000 euros pertencente à sócia Maria dos Anjos Farroco Nunes Jorge
e outra no valor nominal de 15 000 euros pertencente ao sócio David
Nunes Jorge.

8.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, por uma ou mais vezes, até ao montante máximo de
50 000 euros.

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003252878

MALAS COM HISTÓRIA � COMÉRCIO DE MALAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 351;
identificação de pessoa colectiva n.º 506405826; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/20030210.

Certifico que, entre:
Sócios e quotas:
1) Susana Santos Ferreira, solteira, maior;
2) João Pedro Gávea Santos, solteiro, maior;
3) Ana Isabel Gávea Borges do Rego Cabaço, casada com António

Domingos Gomes Cabaço, na separação de bens, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Malas Com História � Comércio
de Malas, L.da, com sede no Centro Comercial Odivelas Parque, loja
1143, Estrada da Paiã, Patameiras, freguesia e concelho de Odivelas.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agên-
cias, filiais ou qualquer outra forma de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a importação e comercialização
de marroquinaria, malas e acessórios.

2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma de 2500 euros
da sócia Susana Santos Ferreira, uma de 2400 euros do sócio João Pedro
Gávea Santos e uma de 100 euros da sócia Ana Isabel Gávea Borges
do Rego Cabaço.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social.

3 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que forem aprovadas em assembleia geral.

4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, à qual é reservado o
direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios não cedentes,
em segundo.

5.º

1 � A gerência da sociedade, fica a cargo do sócio João Pedro
Gávea dos Santos, desde já nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

3 � É expressamente proibido ao gerente vincular a sociedade em
cauções, avales, letras de favor, fianças ou quaisquer outros actos es-
tranhos ao objecto social.

6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o fundo
de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral determinar.

7.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
ou prazos, deverão ser convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Que são da responsabilidade da sociedade todas as despesas com a
sua constituição, designadamente as desta escritura e registo, ficando
o gerente desde já autorizado: a levantar o depósito efectuado na Caixa
Económica Montepio Geral, nos termos da alínea b) do n.º 5 do arti-
go 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a fim de fazer face às
ditas despesas e às de aquisição de bens e equipamentos necessários
para início de actividade.

A celebrar quaisquer negócios jurídicos por conta da sociedade, no
âmbito do respectivo objecto, enquanto a sociedade não se encontrar
registada

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2003253831
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SERVEX � TRANSPORTES DE MERCADORIAS
E ENTREGAS DE DOCUMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5506;
identificação de pessoa colectiva n.º 501613757; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 4/20030213.

Certifico que, por escritura de 11 de Novembro de 2002, exarada
de fl. 6 do livro de notas para escrituras diversas n.º 463-I do 12.º
Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: alterado o artigo 2.º do contrato social que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transporte de mercadorias, serviço
de estafetas, revenda de produtos lubrificantes e aditivos para auto-
móveis.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003264035

MINA & COSTA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 302;
identificação de pessoa colectiva n.º 505498324; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/2030214.

Certifico que, por escritura de 21 de Novembro de 2002, exarada
de fl. 60 do livro de notas para escrituras diversas n.º 51-M do 10.º
Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Aumentado o capital de 5000 euros para 20 000 euros tendo sido
alterado o n.º 1 do artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já en-
trado na caixa social, é de 20 000 euros, e corresponde à soma de
duas quotas de igual valor nominal de 10 000 euros, uma de cada
sócio, Paulo Jorge Barroso Fernandes Mina e Ana Catarina Pires
Costa.

2 � (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003264051

FRANCISCO PEDRO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 976;
identificação de pessoa colectiva n.º 504525158.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001286929

N. O. � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 077;
identificação de pessoa colectiva n.º 503604739.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000975968

TRANSPORTES A. F. GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 448;
identificação de pessoa colectiva n.º 505486547.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001234597

HIPERFASE � SISTEMAS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 645;
identificação de pessoa colectiva n.º 504124749.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

30 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2001255861

SOPRAX � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7606;
identificação de pessoa colectiva n.º 502306076.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

26 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000273386

CLÍNICA DENTÁRIA SEABRA & PATRÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9751;
identificação de pessoa colectiva n.º 502843349.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001147678

JOSÉ ANTÓNIO � EQUIPAMENTOS AVÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 388;
identificação de pessoa colectiva n.º 503801704.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001147651

FELIXDOCE � DOÇARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 663;
identificação de pessoa colectiva n.º P974730629.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos anos de 2001, 2000 e 1999 da sociedade em
epígrafe.

27 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001233272

MIX FOOD � IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 330;
identificação de pessoa colectiva n.º 504040308.
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Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

26 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000273343

CAMIMEGA � TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 122;
identificação de pessoa colectiva n.º 505330172.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

26 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000273360

AUTO TÁXIS PIRES & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 090;
identificação de pessoa colectiva n.º 503060208.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

26 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000736335

CROMAITE � MÁQUINAS DE DIVERSÃO E CROMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 413;
identificação de pessoa colectiva n.º 504549235.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

23 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000273190

CUSTÓDIO RODRIGUES & RODRIGUES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 369;
identificação de pessoa colectiva n.º 505455935.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

23 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000273181

TRANSPORTES NUNES & MALDONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 412;
identificação de pessoa colectiva n.º 505472252.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

23 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000273076

TÁXIS TERESA PERES & MANUEL PERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 202;
identificação de pessoa colectiva n.º 505335220.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

23 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000975658

AUDIOELITE � CONSULTADORIA DE AUDIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8223;
identificação de pessoa colectiva n.º 502493224.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000273009

EXTRACON � EXECUÇÃO TRABALHOS
CONTABILÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3979;
identificação de pessoa colectiva n.º 501224564.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000272983

JOÃO CRUZ � EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8463;
identificação de pessoa colectiva n.º 502538325.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000699472

ARMENLOG � GESTÃO, LOGÍSTICA, ARMAZENAGEM,
EMBALAGEM E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 876;
identificação de pessoa colectiva n.º 503877743.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

23 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000273084

AUTO TÁXIS ARMINDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 004;
identificação de pessoa colectiva n.º 505217554.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001180098

MARTINHO MACHADO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 457;
identificação de pessoa colectiva n.º 503009644.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2000327540

O FORNO DA QUINTINHA � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 061;
identificação de pessoa colectiva n.º 503980102.
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Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2000327729

EUROPRESS � EDITORES E DISTRIBUIDORES
DE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5628;
identificação de pessoa colectiva n.º 501698175.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2000327770

SAPATARIAS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 109;
identificação de pessoa colectiva n.º 502935596.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2000327710

FOTO CONTACTO � REPORTAGENS FOTOGRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 784;
identificação de pessoa colectiva n.º 503105538; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 18/20021118.

Certifico que, por escritura de 25 de Outubro de 2002, exarada de
fl. 16 do livro de notas para escrituras diversas n.º 90 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Aumentado o capital de 405 000$ para 25 000,02 euros, tendo sido
alterados os artigos 1.º, n.º 1; 3.º e 5.º do contrato social que passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Foto Contacto �
Reportagens Fotográficas, L.da, e tem a sua sede na Rua da Rainha
Santa Isabel, 9 A, freguesia e concelho de Odivelas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 25 000,02 euros e corresponde
à soma de duas quotas, uma de 8333,34 euros (como bem próprio),
pertencente ao sócio Rogério Paulo Dias Alves e outra de
16 666,68 euros (como bem próprio), pertencente à sócia Anabela
de Sousa Andrez.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

3 � São gerentes, os sócios Anabela de Sousa Andrez e Rogério
Paulo Dias Alves, já designados.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003252711

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES M. J. FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7843;
identificação de pessoa colectiva n.º 502385367.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

26 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204423

O FORNO DA QUINTINHA � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 061;
identificação de pessoa colectiva n.º 503980102; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20021127.

Certifico que, por escritura de 12 de Novembro de 2002, exarada
de fl. 121 do livro de notas para escrituras diversas n.º 309 do Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Aumentado o capital de 1 000 000$ para 10 000 euros, tendo sido
alterados os artigos 3.º e 4.º (corpo) do contrato social que passam a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes do activo social, é de 10 000 euros e
corresponde à soma de três quotas: duas iguais do valor nominal de
4000 euros cada uma e uma de cada um dos sócios, António Henrique
Gomes Morgado e Rosa Maria Barros da Costa Morgado e uma do
valor nominal de 2000 euros titulada pela sócia Filipa Alexandra da
Costa Morgado.

4.º

A gerência da sociedade, compete aos gerentes a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibera-
do, estando nomeados gerentes os sócios, António Henrique Gomes
Morgado e Rosa Maria Barros da Costa Morgado.

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

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003252754

FÉLIX & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 929;
identificação de pessoa colectiva n.º 505926768; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20021128.

Certifico que, por escritura de 6 de Novembro de 2002, exarada de
fl. 125 a fls. 125 v.º do livro de notas para escrituras diversas
n.º 308 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empre-
sas de Lisboa I, foi alterado o artigo 4.º, n.º 2 do contrato social que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

2 � Para vincular a sociedade 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.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2003253459

JOSÉ CARLOS & EDUARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 322;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20030120.

Certifico que entre:
Sócios e quotas:
1) José Carlos de Carvalho Rebelo casado com Emília Maria Otero

Rodrigues Rebelo na comunhão de adquiridos;
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2) Eduardo Duarte Carvalho Rebelo, divorciado, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Carlos & Eduardo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Odivelas, na Rua de Paiã, Obra
1, Odivelas Parque, lojas 1049 e 2054, freguesia e concelho de
Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em cafetaria e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do va-
lor nominal de 4500 euros titulada pelo sócio José Carlos de Carva-
lho Rebelo e outra do valor nominal de 10 500 euros titulada pelo
sócio Eduardo Duarte Carvalho Rebelo.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2003252274

GRAFIGREJE � ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 321;
identificação de pessoa colectiva n.º 506387372; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/20030120.

Certifico que por Cátia Vanessa Mateus Fernandes, solteira, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GRAFIGREJE � Artes Gráficas,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Angola, Quinta da Ponte,
no lugar e freguesia de Olival de Basto, concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e comercialização de
brindes publicitários. Artes gráficas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia deliberar.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos permi-
tidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complemen-
tares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Pela outorgante foi dito:
Que não é sócia de qualquer outra sociedade unipessoal.
Que a entrada correspondente ao capital social já depositada no Ban-

co Espírito Santo, S. A., no Campo Grande, Lisboa, numa conta aberta
em nome da sociedade, declaração que faz sob sua responsabilidade.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2003252266

TÁXIS FERNANDO LINO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 362;
identificação de pessoa colectiva n.º 504949934; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 7/20030213.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: mudança de sede.
Sede: Rua de Ferreira de Castro, lote 180, rés-do-chão, esquerdo,

freguesia de Famões.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003264302

CARLA PITEIRA � CLÍNICA DENTÁRIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 361;
identificação de pessoa colectiva n.º 506468615; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20030212.

Certifico que por Carla Patrícia Guerreiro Piteira, solteira, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carla Piteira � Clínica Dentária,
Sociedade Unipessoal, L.da
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2 � A Sociedade tem a sua sede em Odivelas, na Rua Central,
lote 47, 1.º esquerdo, Bairro Mimosa, freguesia e concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste em prestação de serviços de medi-
cina dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da Sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

2 � Para obrigar a Sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2003264191

TÁXIS ANTÓNIO COELHO & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 422;
identificação de pessoa colectiva n.º 504814621; averbamentos n.os 1 e
2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 1,
2 e 4/20030211.

Certifico que por escritura de 19 de Dezembro de 2002 exarada a
fl. 53 do livro de notas para escrituras diversas n.º 315 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1) Facto: cessação de funções de gerente de António Pereira Dias
Coelho, por renúncia em 19 de Dezembro de 2002.

2) Facto: cessação de funções de gerente de Maria Helena Duarte
Ventura Dias Coelho, por renúncia em 19 de Dezembro de 2002.

3) Alterado o artigo 4.º n.º 3 do contrato social que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

3 � São gerentes os sócios, já nomeados.

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003264299

QUALHOUSE � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 364;
identificação de pessoa colectiva n.º 505169398; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 5/20030217.

Certifico que por escritura de 24 de Abril de 2002 exarada a fl. 46 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 152 do Cartório Notarial do

Centro de Formalidades das Empresas de Setúbal, foi efectuado o se-
guinte acto de registo:

1) Alterados os artigos 1.º, n.º 2 e 2.º do contrato social que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Rainha D. Leonor,
lote 11, rés-do-chão, freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação,
comercialização, representação e distribuição de produtos alimenta-
res. Transporte rodoviário de mercadorias em veículos automóveis
com peso bruto igual ou inferior a 3500 quilos.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003264310

RODRIGUES & CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 476;
identificação de pessoa colectiva n.º 503529044.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

20 de Junho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000273998

CARVIMOTA � PEIXARIA, CONGELADOS,
MINIMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4797;
identificação de pessoa colectiva n.º 501437410; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: 9 e 11/20030214.

Certifico que por escritura de 4 de Dezembro de 2002 exarada a
fl. 51 do livro de notas para escrituras diversas n.º 585-L do 5.º Cartó-
rio Notarial de Lisboa, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1) Facto: cessação de funções de gerente de Maria Emília Louren-
ço Ginja Ferreira, por renúncia em 4 de Dezembro de 2002.

2) Alterados os artigos 1.º, 3.º, 7.º e 8.º do contrato social que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade usa a denominação CARVIMOTA � Peixaria, Con-
gelados, Minimercado, L.da, e a sua sede na Rua da Boa Esperança,
Vivenda Cruz, Ponte da Bica, freguesia da Ramada, concelho de
Odivelas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do va-
lor nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio José António Velez
da Cruz e uma do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia
Altiva do Carmo Amaral Peralta da Cruz.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes, elei-
tos em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí vier
a ser deliberado.

2 � São desde já designados gerentes, ambos os sócios José António
Velez da Cruz e Altiva do Carmo Amaral Peralta da Cruz.

3 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
quaisquer actos ou contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode constituir procuradores para certos ou determi-
nados actos.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003264132

TALHO E CHARCUTARIA OS TRÊS CORTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 273;
identificação de pessoa colectiva n.º 506340260; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/20021202.

Certifico que entre:
Sócios e quotas:
1) Jorge Manuel de Jesus Diniz, casado com Ana Paula Nogueira

António Dinis na comunhão de adquiridos;
2) Luís Manuel Araújo Amaral, casado com Iria da Conceição Pin-

to Guedes Amaral na comunhão de adquiridos;
3) Pedro Manuel da Costa Jorge, casado com Maria do Céu Lapa

Dias Jorge na comunhão geral de bens, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, que faz parte integrante da escri-
tura lavrada no Cartório Notarial de Alenquer, a fl. 30 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 125-F.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Talho e Charcutaria os Três
Cortadores, L.da com sede na Rua de Clementina Carneiro Moura,
lote S-3, loja direita, lugar de Arroja, freguesia e concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de comércio
a retalho de carnes e víveres. charcutaria e derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 6000 euros,
e corresponde à soma de três quotas no valor de 2000 euros, uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios; porém quando feita a
estranhos, depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa ou passivamente, podendo ser, ou não, remunerada, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios, que ficam
desde já nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de dois sócios
gerentes para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

§ único. Nenhum gerente poderá obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, letras de favor, ou em quaisquer outros actos ou contratos estra-
nhos aos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formalidades,
serão convocadas por carta registada dirigida aos sócios com a ante-
cedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos: 
a) Por falecimento de qualquer sócio, desde que a posição do fale-

cido não seja assumida pelos respectivos herdeiros;
b) Por acordo com o respectivo titular;
c) Quando a quota tenha sido objecto de arresto, penhora ou qual-

quer outra providência cautelar.

ARTIGO 8.º

Dos lucros obtidos em cada exercício sairão as percentagens legais e
as que a assembleia geral destinar para qualquer outro fundo de reserva,
sendo o remanescente dividido na proporção das respectivas quotas.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2000271162

MORAIS & MEDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 276;
identificação de pessoa colectiva n.º 506196739; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20021204.

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

1.º António Belmiro Esteves Morais, casado com Maria Célia Pe-
reira de Carvalho.

2.º Rogério Augusto Medeiros, casado com Leontina de Fátima de
Sousa Medeiros.

E disseram que, pela presente escritura, constituem entre si uma
sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, a qual se
regerá nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Morais & Medeiros, L.da com sede
na Rua da Rainha Santa Isabel, lote 25, Serra da Luz, freguesia da
Pontinha, concelho de Odivelas.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras for-
mas locais de representação em qualquer ponto do país ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste na actividade de construções civis;
empreitadas de construção civil, compra e venda de terrenos; tres-
passes, compra e venda de andares.

2 � A sociedade poderá sob qualquer forma legal associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complementa-
res, consórcios e associações em participação, além de poder adquirir
e alienar participações em sociedades com o mesmo ou diferente
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos, é suficiente a intervenção de um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre os
sócios ou descendentes, porém a cessão a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade tendo esta em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo sempre direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal com voto unânime de todos os sócios até ao montante global de
50 000 euros.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2000271251

CMD � FOTOGRAFIA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 287;
identificação de pessoa colectiva n.º 506071790; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 15/20021219.

Certifico que entre:
Sócios e quotas:
1) Carlos Manuel Pessoa Maia Duarte, solteiro, maior;
2) Iberina Raquel Vilhena Punilhas, solteira, maior, foi constituída

a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CMD � Fotografia e Design, L.da,
e tem a sua sede social na Avenida de 25 de Abril, 95, 9.º esquerdo,
Jardim da Radial, freguesia da Ramada, concelho de Odivelas.
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2 � A gerência da sociedade pode deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto social o exercício de actividades nos
domínios da fotografia, design, audiovisuais, multimédia, decoração,
publicidade, catering e formação profissional e consultoria nas áreas
referenciadas.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro correspondente à soma de duas quotas iguais no valor de
2500 euros cada, pertencentes, respectivamente, ao sócio Carlos
Manuel Pessoa Maia Duarte e à sócia Iberina Raquel Vilhena Punilhas.

4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios, bem como
as divisões de quotas para efeitos de cessão entre eles é livre.

2 � A cessão de quotas a terceiros estranhos, carece do consenti-
mento da sociedade, e depende do não exercício do direito de prefe-
rência pelos sócios não cedentes.

3 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos, deverá
informar previamente a sociedade e todos os outros sócios do projec-
to de cessão, indicando o pretendente cessionário e todas as condi-
ções de cessão através de carta registada com aviso de recepção, de-
vendo a sociedade deliberar no prazo de três meses a contar da data
da recepção da carta se autoriza a cessão e se os sócios exercem ou
não o seu direito de preferência.

4 � Na ausência de deliberação, no prazo referido no número
anterior, presumir-se-á que a sociedade autoriza a cessão e os sócios
não cedentes não pretendem exercer o direito de preferência.

5.º

1 � A representação e administração da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe
ao sócio Carlos Manuel Pessoa Maia Duarte.

2 � Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos, activa e
passivamente, é suficiente a assinatura de um gerente.

6.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante de 50 vezes o capital social e na proporção
das suas quotas.

2 � A exigibilidade das prestações suplementares depende da deli-
beração dos sócios.

7.º

As assembleias gerais, para que a lei não exija outras formalidades
ou prazos, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias, podendo os sócios serem re-
presentados, em tais assembleias por quaisquer pessoas, bastando como
instrumento de representação carta ou telefax assinado pelo sócio e
enviado à sociedade.

8.º

1 � Em caso de falecimento de um algum dos sócios a quota não
se transmitirá aos sucessores do sócio do falecido, se no prazo de
90 dias a contar do conhecimento da morte do sócio, algum dos só-
cios sobrevivos propor a aquisição da respectiva quota aos sucessores
do sócio falecido.

9.º

1 � Poderão ser pedidos aos sócios suprimentos, que dependerá da
prévia deliberação unânime dos sócios.

2 � Os suprimentos poderão não ser proporcionais às quotas e
serem prestados por apenas um ou algum dos sócios.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2000270174

CANTINHO DA SERTÃ � COMÉRCIO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 306;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030102.

Certifico que entre Alfredo Gonçalves de Almeida e Maria Fernanda
dos Santos Lopes, casados entre si na comunhão de adquiridos foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de constituição de sociedade

No dia 23 de Maio de 1994, em Lisboa e 19.º Cartório Notarial,
perante mim, licenciado Luís Lopes Pereira, respectivo Notário, com-
pareceram como outorgantes:

Alfredo Gonçalves de Almeida e mulher, Maria Fernanda dos San-
tos Lopes, e disseram:

Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, que
se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes: 

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cantinho da Sertã � Comércio e
Hotelaria, L.da, e vai ter sua sede na Rua de São Simão, 5, freguesia da
Pontinha, concelho de Odivelas.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho de Odivelas, ou para concelho limítrofe, bem como criar
sucursais, agências, delegações, ou outras formas locais de representa-
ção, no país.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimentos de
indústria hoteleira; restaurante, cervejaria, marisqueira, bar e café,
gestão de actividades hoteleiras e similares, exercício de actividades
comerciais e ou industriais, compra venda e administração de bens
móveis ou imóveis, e o comércio em geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 500 000$,
uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante
global de 10 000 000$.

ARTIGO 5.º

1 � Ficam designados gerentes ambos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção conjunta de dois

gerentes.
3 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal vier a ser deli-

berado pelos sócios.
4 � Constituem-se em responsabilidade para com a sociedade os

gerentes que a obriguem em actos ou contratos estranhos ao objecto
social.

ARTIGO 6.º

1 � Apenas a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios não
carece do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão onerosa de quotas a não sócios, fica reconhecido
direito de preferência à sociedade e aos sócios não cedentes, sucessi-
vamente, subordinando-se aquele direito ao regime da lei geral.

ARTIGO 7.º

Sem prejuízo de disposição legal em contrário, a sociedade só po-
derá amortizar uma quota sem o consentimento do respectivo titular,
nos seguintes casos: 

a) Se uma quota for arrolada, arrestada, penhorada, ou incluída em
massa falida ou insolvente;

b) Se uma quota for cedida sem o consentimento da sociedade, se
for caso disso;

c) Se, em caso de partilha em consequência de divórcio, ou separa-
ção judicial de pessoas e bens ou só de bens, a quota não ficar a per-
tencer ao respectivo titular.

d) Se o titular da quota for declarado interdito ou inabilitado.

ARTIGO 8.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de retiradas as percenta-
gens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o destino que a
assembleia geral deliberar.

ARTIGO 9.º

Fica permitida a participação da sociedade em agrupamentos com-
plementares de empresas, bem como em sociedades de responsabili-
dade limitada, com objecto diferente, ou reguladas por lei especial.
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ARTIGO 10.º

1 � A convocação da assembleia geral compete a qualquer geren-
te, e deve ser feita por meio de carta registada, com aviso de recep-
ção, dirigida a cada um dos sócios, e expedida com a antecedência
mínima de 15 dias, a não ser que a lei exija outras formalidades, ou
estabeleça prazo mais longo.

2 � A representação voluntária de um sócio, nas deliberações sociais
que admitam tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

Averbamento n.º 1 � Rectifica-se esta escritura nos termos do
artigo 132.º, n.º 2, alínea c) do Código do Notariado, no sentido de
ficar a constar que a sede da sociedade é mais exactamente na Rua de
São Simão, 5, freguesia da Pontinha, concelho de Loures, conforme
verifiquei por certificados de admissibilidade de 12 de Maio de 1994 e
de 22 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2003. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos reis Novais. 2001233337

HENRIQUE DE FREITAS BRAZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 307;
identificação de pessoa colectiva n.º 506408728; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/20030106.

Certifico que por Henrique de Freitas Braz, casado com Celeste
Fernandes Marques Braz na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade unipessoal

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Henrique de Freitas Braz,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua do Almirante Gago Coutinho,
23 B, freguesia da Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas.

2 � Por simples decisão, a gerência da gerência poderá transferir
a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem, como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social construção civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, pertence ao sócio único Henrique de Freitas Braz.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade em assembleia geral poderá decidir sobre a
obrigatoriedade de o sócio único fazer prestações suplementares à
sociedade, até ao montante máximo correspondente a cinco vezes o
capital social.

ARTIGO 6.º

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

Declara ainda que não é titular de qualquer outra sociedade
unipessoal.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires. 2003214020

T. F. V. � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9761;
identificação de pessoa colectiva n.º 502903597; averbamento

n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 10/
20030208.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de gerente do sócio Jorge Humberto da

Cruz Alvela Ferreira, por renúncia em 23 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2003214160

FISCOAC � FISCALIDADE, CONTABILIDADE
E ACESSORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 308;
identificação de pessoa colectiva n.º 506383563; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/20030106.

Certifico que entre:
1) Maria Fernanda Simões Pires de Matos;
2) Luís Manuel dos Santos Aguda, casados entre si na comunhão de

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FISCOAC � Fiscalidade, Conta-
bilidade e Acessoria, L.da e tem a sua sede no Largo do Major Rosa
Bastos, 6, 1.º, freguesia da Póvoa de Santo Adrião, concelho de
Odivelas.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e cria-
das e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras formas lo-
cais de representação em qualquer ponto do país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste em contabilidade, fiscalidade e
acessoria, dentro do objecto social.

2 � A sociedade poderá sob qualquer forma legal associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complementa-
res, consórcios e associações em participação, além de poder adquirir
e alienar participações em sociedades com o mesmo ou diferente
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor no-
minal de 4500 euros, pertencente à sócia Maria Fernanda Simões Pires
de Matos, e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente ao só-
cio Luís Manuel dos Santos Aguda.

ARTIGO 4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pela sócia
Maria Fernanda Simões Pires de Matos, desde já nomeada gerente, sen-
do suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre os
sócios ou descendentes, porém a cessão a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade tendo esta em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo sempre direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal com voto unânime de todos os sócios até ao montante global de
25 000 euros.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2003214038

SILVERGYM � ACTIVIDADES GIMNODESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 309;
identificação de pessoa colectiva n.º 506378594; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20030109.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

Constituição de sociedade

No dia 20 de Novembro de 2002, no 28.º Cartório Notarial de
Lisboa, pelas 17 horas, perante mim, licenciada Ana Alice Ribeiro
Gomes, notária respectiva, compareceram:

1.ª Felisbela da Conceição Martins, e marido Carlos Monteiro dos
Santos.

2.ª Olga da Conceição Martins dos Santos, e marido Alberto Gon-
çalves dos Santos.

E por elas foi dito: que constituem entre si uma sociedade comer-
cial por quotas com a firma SILVERGYM � Actividades Gimnodes-
portivas, L.da, com sede na Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 47,
rés-do-chão, Casal da Silveira, freguesia de Famões, concelho de
Odivelas, com o capital social de 5000 euros, realizado em dinheiro,
a qual se rege pelas cláusulas constantes do documento complemen-
tar, elaborado de harmonia com o n.º 2 do artigo 64.º, do Código do
Notariado, cujo declaram conhecer perfeitamente, pelo que dispen-
sam a sua leitura.

Que declaram sob sua inteira responsabilidade que o capital social
se encontra totalmente depositado.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, e que faz parte integrante da es-
critura lavrada em 20 de Novembro de 2002.

Pacto social

1.º

A sociedade adopta a firma SILVERGYM � Actividades
Gimnodesportivas, L.da, com sede na Rua do Dr. Francisco Sá Carnei-
ro, lote 47, rés-do-chão, Casal da Silveira, freguesia de Famões, con-
celho de Odivelas.

2.º

1 � A gerência pode deslocar a sede da sociedade dentro do mes-
mo concelho.

2 � Poderá a sociedade e nos termos da lei, abrir filiais, sucursais
ou quaisquer outras formas de representação, onde a assembleia geral
deliberar.

3.º

O objecto da sociedade consiste em actividades gimnodesportivas
de manutenção, sauna, banhos turcos, massagens e compra e venda
de produtos de desporto.

4.º

1 � O capital social realizado em dinheiro é de 5000 euros, cor-
respondente à soma das seguintes quotas: uma de 1500,00 euros, per-
tencente ao sócio Carlos Monteiro dos Santos; uma de 1500,00 euros,
pertencente à sócia Felisbela da Conceição Martins; uma de
1000,00 euros pertencente ao sócio, Alberto Gonçalves dos Santos;
uma de 1000,00 euros pertencente à sócia Olga da Conceição Martins
dos Santos.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, des-
de que a assembleia geral assim decidir até ao montante de
30 000 euros.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos definidos pela assembleia geral, que fixará os ju-
ros e as condições de reembolso.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, e a favor de terceiros, depende
do consentimento da sociedade, mediante deliberação dos sócios, que
gozam do direito de preferência, na proporção das suas quotas.

6.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes a eleger em assembleia geral e podem ou não ser sócios.

2 � Os gerentes terão todos os poderes necessários à administra-
ção dos negócios da sociedade, podendo designadamente abrir e mo-
vimentar contas bancárias, aceitar, endossar letras e livranças e ou-
tros efeitos comerciais, contratar e despedir pessoal, comprar, vender
e tomar de aluguer ou arrendamento bens móveis e imóveis, incluin-
do naqueles, os veículos automóveis.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
4 � Ficam nomeados gerentes todos os sócios.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2003214224

JOÃO LOLA CAVAQUEIRO UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 355;
identificação de pessoa colectiva n.º 506083551; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/20030117.

Certifico que por: João Lola Cavaqueiro, casado com Maria das
Neves Charraz Torrão Cavaqueiro na comunhão geral, foi constituí-
da a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma João Lola Cavaqueiro � Unipes-
soal, L.da e fica com a sua sede na Rua de Alfredo Ruas, lote 74 A,
armazém 3, freguesia e concelho de Odivelas.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
sucursais, agências ou outras formas de representação no território na-
cional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em tornearia e serralharia.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a uma única quota pertencente a João Lola
Cavaqueiro.

4.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelo gerente, sócio ou não, com
dispensa de caução e com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado, bastando e sendo suficiente uma assinatura para vincular a soci-
edade em todos os actos e contratos.

§ único. Fica, desde já nomeado gerente, o sócio.

5.º

Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em actos
estranhos aos negócios sociais, designadamente, em letras de favor,
fianças e abonações.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2003214941

PUBLICAÇÕES CIÊNCIA E VIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 293;
identificação de pessoa colectiva n.º 500849846; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: 7 e 8/20030113.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º (corpo).
Sede: Rua do Padre Américo Monteiro de Aguiar, lote 3, 1.º, sala

B, Serra da Luz, freguesia da Pontinha.
2) Facto: cessação de funções de gerente de Sofia Carrondo do

Amaral da Silva Simões, por renúncia em 30 de Dezembro de 2002.

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

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2000273416

AUTO TÁXIS JOCINEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 039;
identificação de pessoa colectiva n.º 504548557; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20030120.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: deslocação de sede.
Sede: Rua de José Rodrigues Migueis, lote 5, Bairro Novo das

Fontaínhas, freguesia da Ramada.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003252053
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CLÍNICA DENTÁRIA INTEGRADA NOVA GERAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 334;
identificação de pessoa colectiva n.º 506492125; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20030206.

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

No dia 6 de Fevereiro de 2003, Maria de Fátima da Cunha Pereira,
portadora do bilhete de identidade n.º 13763393, emitido em Lisboa
em 8 de Maio de 2000, com o estado civil de solteira, residente na
Urbanização da Ribeirada, lote 40, 2.º frente, Odivelas, vem por este
meio constituir uma sociedade unipessoal por quotas, nos seguintes
termos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Dentária Integrada Nova
Geração, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Álvaro de Campos,
lote 40, loja 2 em Odivelas, freguesia de Odivelas, concelho de
Odivelas.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de clínica geral dentária,
ortodôncia e cirurgia bucal.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única.

5.º

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

6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Sócia única: Maria de Fátima da Cunha Pereira.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2003253670

ANTÓNIO VICENTE � ALUGUER E ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 280;
identificação de pessoa colectiva n.º 506370283; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/20021209.

Certifico que entre:
Sócios e quotas:
1) António Vicente Sousa da Costa, casado com Ana Paula Vilela

Correia da Costa na comunhão de adquiridos;
2) Paulo Jorge Ferreira Dias Almeida Machado, solteiro, maior, foi

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Vicente � Aluguer e
Organização de Eventos, L.da e tem a sua sede na Rua da Rainha D.

Leonor, lote 12, rés-do-chão, Vale Grande, freguesia da Pontinha,
concelho de Odivelas.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto aluguer de tendas, material de festas,
organização de eventos, decoração e mobiliário para festas e eventos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 7500 euros, pertencente ao sócio António Vicente Sousa
da Costa, e uma do valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
Paulo Jorge Ferreira Dias Almeida Machado.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessário a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a ad-
quirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2000697747

AUDITRÊS � AUDITORIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9108.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2001258461

ASTEROIDE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 967;
identificação de pessoa colectiva n.º 503943444.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2003252401

J. VEIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 636;
identificação de pessoa colectiva n.º 503861120.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2001733771
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J. VEIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 636;
identificação de pessoa colectiva n.º 503861120.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2001733895

CADER & FAUZIA COMÉRCIO GERAL DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 840;
identificação de pessoa colectiva n.º 504508814.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2001733780

AVELINO INÁCIO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 936.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2001733860

AVELINO INÁCIO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 936.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2001733810

AUTO PONTO ALTO REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE VIATURAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 775.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2001733909

CARIDENTE � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 931;
identificação de pessoa colectiva n.º 503153605.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

21 de Agosto de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001733267

DOMO � IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 270;
identificação de pessoa colectiva n.º 503472255.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2001286040

TELHEIRASGEL � COMÉRCIO DE GELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 771;
identificação de pessoa colectiva n.º 504165488.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos anos de 1999, 2000 e 2001 da sociedade em
epígrafe.

25 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2001255080

CONFIGÁS � SOCIEDADE TÉCNICA INSTALAÇÕES
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 062;
identificação de pessoa colectiva n.º 503980072.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

25 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2000641105

DANIEL FRANCH, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 698;
identificação de pessoa colectiva n.º 505878631.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

3 de Outubro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001733526

LOGICONTA � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 132;
identificação de pessoa colectiva n.º 501528253.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2001107544

MODELO VINTE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 959;
identificação de pessoa colectiva n.º 503452289.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2003252894

RUCANUEL � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 649;
identificação de pessoa colectiva n.º 504455958.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

12 de Julho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000272002

LUA VIAJANTE � EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
E MATERIAL AUDIOVISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 345;
identificação de pessoa colectiva n.º 503489298.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

18 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000327788

ALCAPE � FÁBRICA PORTUGUESA DE TAMPAS
METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1221;
identificação de pessoa colectiva n.º 500014183.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

1 de Outubro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001286791

ALCAPE � FÁBRICA PORTUGUESA DE TAMPAS
METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1221;
identificação de pessoa colectiva n.º 500014183.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

1 de Outubro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001286805

METALÚRGICA LUZ & LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9205;
identificação de pessoa colectiva n.º 502708654.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

2 de Outubro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001286406

FAUSTO PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 738;
identificação de pessoa colectiva n.º 504753975.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

11 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 1000204709

SILVA & JOÃO OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 342.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 1000204707

AFONSO COSTA � FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9348;
identificação de pessoa colectiva n.º 502746637.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 1000204705

ESTEVES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4523;
identificação de pessoa colectiva n.º 501363068.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

3 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204702

JOSÉ MIRANDA MAURÍCIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 972;
identificação de pessoa colectiva n.º 504247484.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

3 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204701

BENTO & BEATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3213.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

2 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204700

ODIVELFLOR � FLORISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 014.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

2 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204698

FITAL COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6844;
identificação de pessoa colectiva n.º 502036443.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

6 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204697

OFAUTO � SILOS E OFICINAS DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 921;
identificação de pessoa colectiva n.º 502061987.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

2 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204696

TÁXIS FLOR DA SOBREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5386;
identificação de pessoa colectiva n.º 500495130.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 1000204694



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 119 � 23 de Maio de 200310 990-(86)

AUTO TÁXIS JOSÉ DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 687;
identificação de pessoa colectiva n.º 500516626.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 1000204692

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FAMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7334;
identificação de pessoa colectiva n.º 502200286.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

6 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000204691

MANUEL DOS SANTOS GALANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 697;
identificação de pessoa colectiva n.º 503585955.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

16 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2001732481

LAPIMA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 744;
identificação de pessoa colectiva n.º 504161857.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

21 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2001733224

JOÃO JOSÉ, BRITO & RENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8555;
identificação de pessoa colectiva n.º 501247289.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

28 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2001733968

CONTAREIS � CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 843.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2001259620

DR. JOAQUIM PAULINO, CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 898;
identificação de pessoa colectiva n.º 504071840.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2000929648

PRESTAMISTA BARRUNCHO & CHENDO DE ODIVELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7438;
identificação de pessoa colectiva n.º 502244690.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

10 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2001286635

AFONSO COSTA � FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9348;
identificação de pessoa colectiva n.º 502746637.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2001733852

L. GOUVEIA E FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 31;
identificação de pessoa colectiva n.º 501161690.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

3 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2003214330

CARANOVA, DESIGN E CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 291;
identificação de pessoa colectiva n.º 503257001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

22 de Agosto de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001733470

CASTRO & DÁLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1265;
identificação de pessoa colectiva n.º 500922748.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

22 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2001254342

NANDICONTAS � GABINETE DE CONTABILIDADE
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 759.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2000271073
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JARDIM BEM-MEQUER � MANUTENÇÃO DE JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 451;
identificação de pessoa colectiva n.º 505578158; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20030123.

Certifico que, por escritura de 27 de Dezembro de 2002, exarada a
fl. 51, do livro n.º 432-L, do 20.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Dezembro de 2002.

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

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003252169

SPORTLEO � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 557;
identificação de pessoa colectiva n.º 503313360; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; e averbamento n.º2; números e data das
apresentações: 6-7/20030123.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1) Facto: cessação de funções de gerente, de Manuel Duarte

Fernandes, por renúncia em 19 de Novembro de 2002;
2) Facto: cessação de funções de gerente, de Aida Pereira da Silva

Duarte Fernandes, por renúncia em 19 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003252193

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES � ALVES E MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6144;
identificação de pessoa colectiva n.º 501805320; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 9/20030123.

Certifico que, por escritura de 31 de Outubro de 2002, exarada a
fl. 25, do livro n.º 467-D, do 11.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Aumentado o capital de 24 939,90 euros para 50 000 euros, tendo
também sido alterados os artigos 2.º e 3.º do contrato social, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim, construção e execução de emprei-
tadas de construção civil e obras públicas, urbanizações e serviços daí
derivados, incluindo a comercialização de imóveis, compra e venda
de materiais para a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 25 000 euros, uma de cada sócio Júlio Pontinha Alves e
Rosa Faria Machado Alves.

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

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003214682

LUÍS & PAULA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 542;
identificação de pessoa colectiva n.º 503032140; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e data das apre-
sentações: 5-7/20030114.

Certifico que, por escritura de 24 de Fevereiro de 1999, exarada a
fl. 42, do livro n.º 128-A, do Cartório Notarial de Odivelas, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1) Facto: cessação de funções de gerente de Carlos Manuel da Silva
Quinta, por renúncia, em 24 de Fevereiro de 1999; e

2) Aumentado o capital de 400 000$ para 7481,96 euros, tendo
sido alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 1 500 000$
(7481,968 euros) e corresponde à soma de duas quotas iguais de 750 000$
(3740,984 euros) cada, pertencentes uma a cada sócio.

Gerentes nomeados: ambos os sócios Manuel Maria Gonçalves e
Maria Olímpia Pimentel Moreira Gonçalves.

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

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003214488

REPROMODO � AGÊNCIA DE PROMOÇÃO,
REPOSIÇÃO E MERCHANDISING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 424;
identificação de pessoa colectiva n.º 504554271; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 4/20030115.

Certifico que, por escritura de 21 de Outubro de 2002, exarada a
fl. 74, do livro n.º 49-J, do 7.º Cartório Notarial de Lisboa, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003214518

CONSTRUÇÕES JOANINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 859;
identificação de pessoa colectiva n.º 504739166; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20030115.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: deslocação de sede.
Sede: Rua da República, 65, 1.º, esquerdo, freguesia de Caneças.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003214607

CARPINTARIA MECÂNICA UNIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 505;
identificação de pessoa colectiva n.º 503305677; inscrição n.º 5 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e data das apresenta-
ções: 8-9-12/20030115.

Certifico que, por escritura de 21 de Março de 2002, exarada a
fl. 115, do livro n.º 340-F, do 11.º Cartório Notarial de Lisboa, fo-
ram efectuados os seguintes actos de registo:

1) Aumentado o capital de 400 000$ para 5000 euros, mediante o
aumento de 3004,81 euros, em dinheiro, subscrito pelo sócio na pro-
porção das quotas;

2) Facto: cessação de funções de gerente de Rogério Corga da Sil-
va, por renúncia, de 21 de Março de 2002; e

3) Alterados os artigos 3.º e 6.º do contrato social, que passam a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma de 3500 euros
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e uma de 1400 euros, pertencentes à sócia Palácio das Rosas �
Imobiliária, S. A.; e uma de 100 euros, pertencente ao sócio Ricardo
Augusto Ferreira Grilo.

6.º

A gerência e representação da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio
Ricardo Augusto Ferreira Grilo, já designado gerente, bastando a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003214615

SERAÇOS � SERVIÇOS E FORNECIMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8834;
identificação de pessoa colectiva n.º 502612495; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/20030116.

Certifico que, por escritura de 1 de Março de 2002, exarada a
fl. 111, do livro n.º 241-C, do 24.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 1 de Março de 2002.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003214640

PÓVOA PERFIS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7732;
identificação de pessoa colectiva n.º 502346469; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 3/20030116.

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2002, exarada a
fl. 74, do livro n.º 277-C, do 24.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003214658

BIJOUPERFUMES � COMÉRCIO DE PERFUMES
E BIJOUTERIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 854;
identificação de pessoa colectiva n.º 504417363; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 3/20030117.

Certifico que, por escritura de 26 de Novembro de 2002, exarada
de fl. 7 a fl. 8 v.º, do livro n.º 468-D, do 11.º Cartório Notarial de
Lisboa, a sociedade em epígrafe, foi transformada em sociedade
unipessoal, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BIJOUPERFUMES � Comércio
de Perfumes e Bijouteria, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Praceta
de Alexandre O�Neill, 1, loja, direita, Patameiras, na freguesia e con-
celho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: importação e comércio por grosso
de perfumes e bijuteria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros e
corresponde a uma quota de igual valor pertencente ao sócio Alfredo
Manuel Monteiro Nunes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, será exercida pelo sócio Alfredo
Manuel Monteiro Nunes, designado gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado.

2 � A sociedade vincula-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial de quotas é livremente permitida, sendo
que, para tal a sociedade deverá ser transformada em sociedade co-
mercial por quotas.

ARTIGO 6.º

É obrigatória a realização de uma assembleia geral anual, para apro-
vação de contas, a ter lugar nos três primeiros meses de cada ano.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003214623

ODIVELJÓIAS � OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 737;
identificação de pessoa colectiva n.º 503881325; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/20030120.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de gerente, de João Maria de Jesus

Ramalheiro, por renúncia de 9 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 2003252045

MOTA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 890;
identificação de pessoa colectiva n.º 502423862; inscrições n.os

14 e 15; números e data das apresentações: 2 e 3/20030122.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Por escritura de 18 de Dezembro de 2002, exarada de fl. 94 a

fl. 95, do livro n.º 492-H, do 13.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
alterado o artigo 7.º do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

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

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

2) Facto: nomeação de gerente de Ramon Rodrigues Barbosa, casado.
Data da deliberação: 18 de Dezembro de 2001.

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

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2003252088

CAMELIER, GOUVEIA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5321;
identificação de pessoa colectiva n.º 501552952; averbamentos n.os

1 e 2 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 19; números e data das
apresentações: 9 a 12/20030122.
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Certifico que, por escritura de 5 de Dezembro de 2002, exarada de
fl. 17 a fl. 18 v.º, do livro n.º 313, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, foram efectuados os seguintes
actos de registo:

1) Facto: cessação de funções de gerente de Luís António Pereira,
por renúncia, em 5 de Dezembro de 2002;

2) Facto: cessação de funções de gerente de Ana Maria do Amaral
Pinto Afonso Pereira, por renúncia, em 5 de Dezembro de 2002; e

3) Foram alterados os artigos 3.º e 4.º n.º 3 do contrato, que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas: uma do valor nominal de 2506,25 euros, titula-
da pelo sócio Vítor Manuel Abreu Moreira Dias; e outra do valor
nominal de 2493,75 euros, titulada pela sócia Maria José Rodrigues
Sebastião Dias.

ARTIGO 4.º

3 � São gerentes os sócios.

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

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2003252096

COMPRANDAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 990;
identificação de pessoa colectiva n.º 504554697; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20030122.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de gerente de Paulo Jorge de Sousa Pin-

to Cardoso da Silva, por renúncia em 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2003252134

GENESIS � REMODELAÇÃO E DECORAÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 036;
identificação de pessoa colectiva n.º 503193305.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

27 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000731813

TECNITECTOS � PROJECTOS TECTOS E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 151;
identificação de pessoa colectiva n.º 503427748.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

27 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000731791

CONSTRUÇÕES FAUSTO MENDONÇA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 302;
identificação de pessoa colectiva n.º 506360091; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/20030106.

Certifico que entre:
1) Fausto Pinto Rodrigues Mendonça;
2) Maria da Conceição Pinto Correia, casados entre si na comu-

nhão de adquiridos;
3) Joaquim Carlos Correia Mendonça, solteiro, maior; e
4) Luís Correia Mendonça, solteiro, maior, foi constituída a so-

ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Fausto Mendonça &
Filhos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Almedina, lote 170, vivenda
Mendonça, em Casal do Bispo, freguesia de Famões, concelho de
Odivelas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: trabalhos de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios; porém, quando feita a
estranhos, depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio
Fausto Pinto Rodrigues Mendonça, desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

Os lucros apurados, depois de deduzida a percentagem para a reser-
va legal, terão o destino que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Em caso de dissolução serão liquidatários os gerentes em exercício e
a liquidação será feita nos termos que forem deliberados pelos sócios.

Mais declaram que a gerência fica desde já autorizada, a levantar
o capital depositado no Banco Espírito Santo, S. A., em nome da
sociedade, para fazer face às despesas com a constituição, registos e
instalação da mesma.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2000273980

A CAIXINHA DA DOCUMENTA, MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 314;
identificação de pessoa colectiva n.º 506146502; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/20030129.

Certifico que entre:
1) João José Martins de Oliveira, divorciado; e
2) Liliana Andreia Rodrigues Oliveira, solteira, foi constituída a

sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Caixinha da Documenta, Me-
diação de Seguros, L.da e tem a sua sede na Rua do Major Caldas Xavier,
47-A, freguesia e concelho de Odivelas.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
extinguir delegações, agências, sucursais ou outras formas de repre-
sentação social, onde e quando o julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto mediação de seguros.
2 � A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades

e em agrupamentos complementares de empresas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 119 � 23 de Maio de 200310 990-(90)

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor
nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio João José Martins de
Oliveira; e outra de 500 euros, pertencente à sócia Liliana Andreia
Rodrigues Oliveira.

2 � Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de su-
primentos, nos termos a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas no todo ou em parte é livre entre os sócios,
dependendo a cessão a estranhos do consentimento da sociedade e
dos sócios não cedentes, tendo a sociedade o direito de preferência
em primeiro lugar e os restantes sócios em segundo na aquisição.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, compete ao sócio João José Martins
de Oliveira, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade considera-se validamente vinculada em todos os
seus actos e contratos pela assinatura do sócio gerente João José
Martins de Oliveira.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos: quando
o sócio não cumpra as suas obrigações sociais ou as deliberações toma-
das em assembleia geral; interdição, inabilitação, falência ou insolvên-
cia do sócio; quando a quota seja penhorada, arrestada, arrolada ou dada
em penhor; no caso de cessão a estranhos sem o consentimento da
sociedade; e por acordo entre a sociedade e os sócios.

2 � A amortização será efectuada pelo valor que resultar do últi-
mo balanço aprovado, se outro não resultar imperativamente da lei.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sócios sobrevivos e com os herdeiros do sócio falecido, de-
vendo estes designar, de entre si, um que a todos represente na so-
ciedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Os lucros depois de retiradas as importâncias necessárias para o fun-
do de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral determinar.

ARTIGO 9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assembleias
gerais, serão convocadas por meio de cartas registadas com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

A sociedade iniciará imediatamente a sua actividade com incum-
bência para a gerência de praticar desde já todos os actos da sua com-
petência procedendo aos movimentos bancários necessários a tal ac-
tividade.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2003252959

DOCUMENTA-AT HOME � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 315;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20030129.

Certifico que entre:
1) João José Martins de Oliveira, divorciado; e
2) Liliana Andreia Rodrigues Oliveira, solteira, maior, foi consti-

tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Documenta-AT Home � Sociedade
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua do Major Caldas
Xavier, 47-A, freguesia e concelho de Odivelas.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
ou extinguir delegações, agências, sucursais ou outras formas de re-
presentação social, onde e quando o julgue conveniente.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto mediação imobiliária, documen-
tação geral.

2 � A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, representado por duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 4500 euros, pertencente ao sócio João José Martins de Oliveira; e
outra de 500 euros, pertencente à sócia Liliana Andreia Rodrigues
Oliveira.

2 � Os sócios poderão celebrar com a sociedade, contratos de
suprimentos, nos termos a fixar em assembleia geral.

4.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre; porém, a cessão
a favor de estranhos depende do prévio consentimento da sociedade,
à qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar e os
restantes sócios em segundo.

5.º

1 � A gerência da sociedade, compete ao sócio João José Martins
Oliveira, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para vincular validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos e para a sua representação em juízo e fora dele, quer activa
quer passivamente, é necessária a assinatura do sócio João José Martins
Oliveira.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Quando o sócio não cumpra as suas obrigações sociais ou as

deliberações tomadas em assembleia geral;
b) Se o sócio titular da quota for declarado judicialmente interdito,

falido ou insolvente, ou em caso de falecimento do mesmo;
c) Quando a quota seja penhorada, arrestada, arrolada ou dada em

penhor;
d) No caso de cessão a estranhos, sem o consentimento da socie-

dade;
e) Por acordo entre a sociedade e o sócio.
2 � A amortização será efectuada pelo valor que resultar do

último balanço aprovado, se outro não resultar imperativamente
da lei.

7.º

No caso de falecimento de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sócios sobrevivos e com os herdeiros do sócio falecido, de-
vendo estes designar de entre si, um que a todos represente na so-
ciedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

8.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o fundo
de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral determinar.

9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assembleias
gerais serão convocadas por meio de cartas registadas com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2003252967

JOSÉ MANUEL & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 360;
identificação de pessoa colectiva n.º 502990163; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 5, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 13; números e data das apresentações: 4-7/20030214.
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Certifico que, por escritura de 22 de Janeiro de 2003, exarada de
fl. 110 a fl. 112, do livro n.º 430-B, do 1.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1) Facto: cessação de funções de gerente de José Manuel Pinheiro
da Fonseca, por renúncia, em 22 de Janeiro de 2003;

2) Facto: cessação de funções de gerente de José Manuel Nunes
Martins, por renúncia, em 22 de Janeiro de 2003; e

3) Alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
10 000 euros, representado por duas quotas de 5000 euros, uma de
cada um dos sócios Rui Alexandre Félix Ferreira e Mário Bonito
Marques Casquinha.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos dois
sócios, estando já nomeado gerente o sócio Rui Alexandre Félix
Ferreira e, sendo nomeado desde já gerente o sócio Mário Bonito
Marques Casquinha.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, é
necessária a assinatura em conjunto de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2003264124

EXPODIVEL � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 029;
identificação de pessoa colectiva n.º 504681400; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 11 e 12/20030128.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1) Facto: cessação de funções de gerente de Anabela Brites Baião

Andrade, por renúncia, em 13 de Janeiro de 2003; e
2) Facto: nomeação de gerente do sócio Renato Jorge Nunes

Ferreira.
Data da deliberação: 23 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2003214046

TRIMONO 2 � ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 310;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20030109.

Certifico que entre:
1) Pedro Manuel de Jesus Fernandes, casado com Marília de Jesus

Luzia Caldeira, na comunhão de adquiridos;
2) João Carlos Dias da Cruz, solteiro, maior; e
3) João Francisco Mendes dos Santos, solteiro, maior, foi consti-

tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Trimono 2 � Assistência e Ma-
nutenção de Instalações Eléctricas, L.da, e tem a sua sede na Avenida
da Liberdade, 7, 2.º, frente, Jardim da Radial, freguesia da Ramada,
concelho de Odivelas.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade, instalar e manter sucursais e outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: instalações eléctricas, assistência e
manutenção, baixa e média tensão.

ARTIGO 3.º

O capital social, já entrado na caixa social, é de 6000 euros, e está
dividido em três quotas iguais, no valor nominal de 2000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, podendo ser ou não remunerada, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios,
desde já designados gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura conjunta de dois
gerentes.

3 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade, em actos e
contratos alheios ao objecto social, nomeadamente, em letras de fa-
vor, fianças, abonações ou em quaisquer outros actos estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 5.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas as
reservas legais, têm o destino que a assembleia geral deliberar dar-
lhes, podendo ser usados, no todo ou em parte, para a constituição ou
reforço de quaisquer fundos julgados convenientes.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios, é livre; porém, as ces-
sões totais ou parciais, a títulos oneroso a favor de não sócios, de-
pendem do consentimento prévio da sociedade, ficando reservado o
direito de preferência, em primeiro lugar à sociedade e aos sócios não
cedentes, em segundo.

Declararam ainda os outorgantes que, o capital social já se encon-
tra depositado a favor da sociedade.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2000274005

TORRES VEDRAS

SEMINIS PORTUGAL � DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES
E REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2080; identificação de pessoa colectiva n.º 503123749; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 9/20021217.

Certifico que em relação à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi redenominado e aumentado o capital com mais
48,08 euros, passando para 20 000 euros, foi transformada em soci-
edade unipessoal, tendo sido alterada a denominação que passou de
Distribuição de Sementes Petoseed, L.da para Seminis Portugal �
Distribuição de Sementes e Representações, Unipessoal, L.da, tendo
em consequência sido alterado o contrato de sociedade quanto aos
artigos 1.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e eliminado o 9.º, passando a sociedade
a reger-se na sua totalidade pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Seminis Portugal � Distri-
buição de Sementes e Representações, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Dr. Aleixo Ferreira, 4, B e C, fre-
guesia de São Pedro e São Tiago, concelho de Torres Vedras.

2 � A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a representação comercial de empresas
estrangeiras, designadamente, na área de produtos de sementes, bem
como na compra e venda de tais produtos, directamente ou por co-
missão.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 20 000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e representado por uma quota com igual valor nominal,
pertencente à sócia única Seminis Vegetable Seeds Ibérica, S. A.
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ARTIGO 5.º

A sociedade e a sócia única ficam autorizadas a celebrar entre si
quaisquer negócios jurídicos, que sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um gerente,
designado pela sócia única, o qual poderá constituir mandatários em
nome da sociedade, os quais não poderão ser empregados da mesma.

2 � A sócia única deliberará sobre a remuneração do gerente, que
poderá consistir total ou parcialmente, em participação nos lucros.

ARTIGO 7.º

Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a intervenção de
um gerente ou de procurador da sociedade com poderes bastantes.

ARTIGO 8.º

O exercício anual adoptado pela sociedade terá a duração de 12 me-
ses, iniciando-se em 1 de Outubro e findando a 30 de Setembro do
ano civil subsequente.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2003386190

AROMA DE TORRÃO � BAR E CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4232; identificação de pessoa colectiva n.º P-506347486; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20030124.

Certifico que entre João Miguel Franco Martins, divorciado, resi-
dente na Rua do 9 de Abril, 10, 1.º, em Torres Vedras; e, Marisa Helena
Santos Martins, solteira, maior, residente na mesma morada, foi cons-
tituída a sociedade com a denominação em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Aroma de Torrão � Bar e Café, L.da,
e tem a sua sede na Avenida do General Humberto Delgado, 32, loja
2-G e 4-G, em Torres Vedras, freguesia de São Pedro e Santiago,
concelho de Torres Vedras e durará por tempo indeterminado a par-
tir desta data.

ARTIGO 2.º

A gerência poderá transferir a sua sede para qualquer outro local
permitido por lei, bem como abrir, transferir ou encerrar agências,
delegações, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou outras for-
mas de representação no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o café e snack-bar.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, conforme deliberado em assembleia geral, será desempenha-
da por todos os sócios que, desde já, ficam nomeados gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, no seu todo ou em parte é livre entre os sócios;
a cessão a estranhos, depende sempre do consentimento da sociedade,
à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro lugar e aos
sócios não cedentes, em segundo.

ARTIGO 7.º

Para a sociedade se considerar validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é necessária a assinatura de um gerente.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá, por uma ou mais vezes, com voto unânime de
todos os sócios, exigir prestações suplementares de capital, até ao
quadruplo do capital social emitido, e qualquer sócio poderá fazer

suprimentos à sociedade, nos termos e condições estabelecidos em
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A gerência da sociedade fica desde já, autorizada nos termos da
alínea b) do n.º 5 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar quaisquer levantamentos da conta aberta em nome da
sociedade, na agência do BNC, em Torres Vedras, para fazer face às
despesas inerentes à sua constituição e início de actividade.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2003355227

JOSÉ AUGUSTO FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4231; identificação de pessoa colectiva n.º P-506435075; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20030124.

Certifico que entre José Augusto de Jesus Francisco e mulher, Ana
Cristina Nunes da Silva Francisco, casados no regime da comunhão de
adquiridos, residentes na Avenida de Afonso Moura Guedes, 41, rés-
-do-chão, Campelos, Torres Vedras, foi constituída a sociedade com
a denominação em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Augusto Francisco, L.da, e
tem a sua sede na Avenida de Afonso Moura Guedes, 41, rés-do-chão,
vila e freguesia de Campelos, concelho de Torres Vedras.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a reta-
lho de produtos agrícolas e animais vivos e agricultura, produção
animal.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 30 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais, no valor nominal de 15 000 euros cada uma, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócio
ou não sócios, ficando desde já nomeado gerente, o sócio José Augusto
de Jesus Francisco.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão e divisão de quotas entre os sócios, é livre; porém,
as cessões, totais ou parciais a título oneroso a favor de não sócios,
dependem do consentimento prévio da sociedade, ficando reservado
o direito de preferência em primeiro lugar à sociedade e aos sócios
não cedentes, em segundo lugar.

2 � A divisão de quotas é sempre permitida entre herdeiros de
sócios falecidos ou contitulares de quotas.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2003355561

RECTODIL � COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 682; identificação de pessoa colectiva n.º 500730873;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 7/20030122.
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Certifico que, em relação à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Cessação de funções do gerente Rogério Paulo Valente Miranda da
Cunha, casado, por renúncia, em 4 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2000515991

HORTOMARIA � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2666; identificação de pessoa colectiva n.º 504055410; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 5/20030122.

Certifico que foi alterado o contrato de sociedade quanto ao arti-
go 3.º e n.º 2 do artigo 11.º, tendo sido também eliminado o artigo 13.º,
que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,01 euros, integralmente realizado em
dinheiro, correspondente ao valor das seguintes quotas dos sócios,
agricultores a título principal, com capacidade profissional bastante e
a exercerem essa actividade a título principal na sociedade: duas quo-
tas do valor nominal de 1250 euros, pertencentes uma a Paulo Jorge
Vieira Maria e outra a Natércia Maria dos Santos José; uma quota do
valor nominal de 1250 euros, pertencente a Susana Isabel Vieira
Maria, com a natureza de bem próprio; uma quota do valor nominal
de 833,34 euros, pertencente a Dinis Alexandre Pedro Leal, com a
natureza de bem comum do casal; e, uma quota do valor nominal de
416,67 euros, pertencente a Dinis Alexandre Pedro Leal, com a natu-
reza de bem próprio.

ARTIGO 11.º

1 � [...]

2 � A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
é exercida pelos sócios, eleitos pela assembleia geral, a qual igualmen-
te fixará a duração do mandato, continuando nomeados gerentes, os
sócios Paulo Jorge Vieira Maria, Natércia Maria dos Santos José e
Susana Isabel Vieira Maria e sendo nomeado gerente o sócio Dinis
Alexandre Pedro Leal.

3 � [...]
ARITGO 13.º

(Eliminado.)

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

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2000515975

SOLMEVINI � SOCIEDADE METALOMECÂNICA
DE APOIO À INDÚSTRIA VINÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3644; identificação de pessoa colectiva n.º 505543680;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20030122.

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

Deslocou a sede para o Casal da Pedreira, Figueiredo, São Pedro,
Torres Vedras.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2000515983

M. E Q., CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2717; identificação de pessoa colectiva n.º 503924695; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 10/20030121.

Certifico que foi alterado o contrato de sociedade quanto aos arti-
gos 1.º (corpo) e 2.º, os quais ficam com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de M. e Q., Construções, L.da,
e tem a sua sede na Rua da Fonte, 8, no lugar de Colaria, freguesia de
Freiria, deste concelho, e durará por tempo indeterminado a partir da
data da sua constituição.

§ único. A sociedade  poderá transferir a sua sede para outro local,
bem como criar, filiais, agências, sucursais ou outras formas locais de
representação, mediante deliberação da assembleia geral.

2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, aquisição de
terrenos e constituição de direito de superfície para construção de
prédios para habitação, comércio de materiais de construção e com-
pra e venda de propriedades.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2000515967

ADIURBANA � ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3379; identificação de pessoa colectiva n.º 504850792;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20030121.

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

Deslocou a sede para a Avenida do 5 de Outubro, 21-B, escritório
209, São Pedro, Torres Vedras.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2000515959

HORTOESTE � SOCIEDADE HORTÍCOLA DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 816; identificação de pessoa colectiva n.º 501088016; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 5/20030121.

Certifico que, por escritura de 21 de Novembro de 2001, lavrada a
fl. 20, do livro n.º 173-E, do 2.º Cartório Notarial de Torres Vedras,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto inscrito: dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2000515940

LEONEL MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1156; identificação de pessoa colectiva n.º 501817301;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números
e data das apresentações: 2, 3 e 4/20030121.

Certifico que, Leonel Miranda e mulher, Maria da Conceição dos
Santos Batista Miranda, cessaram funções de gerentes, por renúncia,
em 21 de Outubro de 2002; e que foi aumentado o capital de
7481,96 euros para 25 000 euros e alterado o objecto, tendo em
consequência sido alterado o contrato de sociedade, quanto aos arti-
gos 2.º e 3.º, os quais ficam com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto social é o comércio de produtos de higiene, (incluindo
higiene dentária), cosmética e perfumaria, puericultura e brinquedos,
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alimentação infantil, produtos naturais e dietéticos, ortopedia e ma-
terial clínico.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e representado por duas quotas iguais de 12 500 euros, uma de
cada sócio.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2000515932

EÓLICA DE S. JULIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4230; identificação de pessoa colectiva n.º P-506192350; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030121.

Certifico que entre FINERTEC � Energia e Tecnologia, Socieda-
de Gestora de Participações Sociais, S. A., com sede em Lisboa, na
Rua de São Domingos à Lapa, 82, 1.º e AVIBOM � Energia
Eléctrica, L.da, com sede em Casais do Araújo, Marteleira, Lourinhã,
foi constituída a sociedade com a denominação em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Eólica de S. Julião, L.da,
e tem sede na Estrada Nacional n.º 9, 17, Carvoeira, freguesia de
Carvoeira, concelho de Torres Vedras.

2 � A sede social poderá ser deslocada, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, por simples decisão da gerência.

3 � A gerência poderá decidir a criação de sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas de representação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de energia eólica e actividades
relacionadas e conexas.

ARTIGO 3.º

Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá par-
ticipar no capital social de sociedade com objecto diferente do refe-
rido no artigo anterior, bem como em sociedades reguladas por lei
especial e em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de 2250 euros, pertencente à
sócia FINERTEC � Energia e Tecnologia, Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S. A.;

b) Uma quota com o valor nominal de 2750 euros, pertencente à
sócia AVIBOM � Energia Eléctrica, L.da

ARTIGO 5.º

1 � Mediante deliberação unânime dos sócios, a qualquer deles
poderão ser exigidas, por uma ou mais vezes, prestações suplementa-
res de capital até ao montante global máximo de 150 000 euros.

2 � A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia
deliberação dos sócos.

ARTIGO 6.º

1 � Nos termos legais, a sociedade pode emitir obrigações titula-
das ou escriturais, por deliberação dos sócios.

2 � As obrigações escriturais e tituladas são reciprocamente
convertíveis.

3 � O custo das operações de registo de transmissão, conversão,
bem como qualquer outro relativo às obrigações escriturais, é supor-
tado pelos sócios interessados, segundo critério a fixar pela assembleia
geral.

CAPÍTULO III

Cessão, divisão e amortização de quotas

ARTIGO 7.º

1 � É livre a cessão e divisão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a favor de terceiros fica sujeita ao prévio consenti-

mento da sociedade, nos termos das seguintes alíneas:
a) O sócio que pretende ceder a sua quota comunicará o facto à

sociedade e aos restantes sócios, por carta registada com aviso de
recepção, indicando o cessionário, o preço e restantes termos e con-
dições de cessão;

b) No prazo de 30 dias a contar da recepção da carta referida na
alínea anterior, a sociedade prestará ou recusará o consentimento para
a cessão;

c) Caso a sociedade consinta na cessão, os outros sócios gozarão
do direito de preferência na aquisição da quota a ceder nos termos das
alíneas seguintes;

d) No prazo de 15 dias a contar da prestação do consentimento
para a cessão, os sócios que desejem a sua preferência, comunicarão
o facto ao cedente, por carta registada com aviso de recepção;

e) Se mais que um sócio pretender a sua preferência, a quota ou
quotas a ceder serão repartidas pelos sócios interessados, na propor-
ção das respectivas participações no capital social.

3 � Sem prejuízo do disposto no número seguinte e no artigo 9.º,
n.º 1, alínea a), é ineficaz em relação á sociedade a cessão de quotas
efectuada contra o disposto no presente artigo.

4 � A violação do presente artigo constitui o cedente na obriga-
ção de indemnizar a sociedade pelo valor correspondente a duas ve-
zes o preço da cessão ou, sendo mais elevado, o valor real da quota
tal como resultar de um balanço especialmente elaborado para o efei-
to por uma sociedade revisora oficial de contas escolhida pela
assembleia geral, acrescida dos juros legais desde a data da cessão até
à data do pagamento.

ARTIGO 8.º

1 � Em caso de morte ou interdição de um sócio, a sociedade pode
amortizar, adquirir ou fazer adquirir por terceiro a respectiva quota,
nos termos legais.

2 � A sociedade poderá ainda amortizar as quotas nos seguintes
casos:

a) Arresto, penhora ou oneração de quota de um sócio;
b) Apresentação à falência ou declaração de insolvência de um sócio;
c) Dissolução ou liquidação de um sócio.

ARTIGO 9.º

1 � Por deliberação da assembleia geral, podem ser excluídos os
sócios que:

a) Cedam ou procurem ceder a sua quota ou quotas contra o pre-
ceituado no artigo 7.º;

b) Pratiquem actos que, pela sua gravidade, perturbem seriamente
o funcionamento ou prejudiquem o bom nome da sociedade ou lhes
causem ou possam vir a causar prejuízos relevantes.

2 � Para efeitos do disposto neste artigo, a quota do sócio exclu-
ído será considerada pelo seu valor nominal.

CAPÍTULO IV

Assembleias gerais

ARTIGO 10.º

1 � As deliberações dos sócios serão tomadas por votos corres-
pondentes a, pelo menos, três quartos do capital social.

2 � A cada sócio caberá um voto por cada cêntimo de valor no-
minal da sua quota.

3 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por qualquer pessoa, bastando para estabelecer a apresentação uma
simples carta, telex, faz ou outro documento dirigido à gerência.

CAPÍTULO X

Gerência

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois gerentes
ou mais, eleitos trienalmente pelos sócios reunidos em assembleia
geral.

2 � Os gerentes podem constituir procuradores ou mandatários da
sociedade, nos termos da lei.

3 � Os gerentes poderão ser remunerados nos termos em que a
assembleia geral o vier a fixar.
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CAPÍTULO XI

Forma de obrigar

ARTIGO 12.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois gerentes;
b) Pela assinatura conjunta de um gerente e um mandatário, nos

termos da respectiva procuração;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários nomeados pela ge-

rência, nos termos e limites da respectiva procuração.

CAPÍTULO XII

Distribuição de lucros

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral poderá, para cada exercício, decidir não
distribuir lucros aos sócios.

2 � Nos termos da lei, a assembleia geral poderá deliberar o adian-
tamento sobre lucros no decurso do exercício.

CAPÍTULO XIII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 14.º

A dissolução e liquidação da sociedade ocorrerão nos casos e nos
termos previstos na lei.

CAPÍTULO XIV

Derrogação e resolução de litígios

ARTIGO 15.º

As disposições do Código das Sociedades Comerciais que sejam su-
pletivas, podem ser derrogadas por deliberação dos sócios tomada pelos
votos correspondentes a, pelo menos, três quartos do capital social.

ARTIGO 16.º

Todas as questões emergentes deste contrato, designadamente quanto
á validade dos respectivos artigos e ao exercício dos direitos sociais
entre os sócios e a sociedade, ou entre esta e os membros dos seus
corpos gerentes ou liquidatários, devem ser dirimidas por um tribunal
arbitral, a criar, funcionar e decidir nos termos da lei de arbitragem
voluntária, Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto.

CAPÍTULO XV
Disposições transitórias

ARTIGO 17.º

1 � Ficam desde já nomeados como gerentes, para o triénio de
2002-2004, as seguintes pessoas:

a) José António dos Santos, casado, com domicílio profissional no
edifício Avibom, Vila Facaia, Torres Vedras, 2565-642 Ramalhal;

b) Luís Alberto dos Santos Villa de Brito, casado, com domicílio
profissional na Avenida da República, 101, 1.º, A, 1050-190 Lisboa.

2 � Os gerentes ficam desde já autorizados a proceder, antes do
registo definitivo da sociedade, ao levantamento do capital social
realizado, depositado em instituição de crédito, a fim de fazer face às
despesas de constituição e de funcionamento da sociedade.

3 � Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Socieda-
des Comerciais, consideram-se adquiridos e ratificados pela sociedade
os direitos e obrigações emergentes de todos os negócios jurídicos em
seu nome celebrados pelos gerentes, a partir da data da constituição e
antes de efectuado o registo definitivo da sociedade, ficando desde já
conferida a necessária autorização.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2000515924

MEDIREABILITAÇÃO � SERVIÇOS MÉDICOS
E TERAPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4227; identificação de pessoa colectiva n.º P-506350576; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030117.

Certifico que entre António Manuel Rodriguez de Sousa, casado com
Francisca Maria Pereira Martins, no regime da comunhão de adquiri-
dos, residente na Urbanização da Infesta, lote 18, Torres Vedras; Inês
de Carvalho Rodriguez e Margarida de Carvalho Rodriguez, ambas
solteiras, maiores, residentes na Rua de Hermínio Laborinho Lúcio,
vivenda Carvalho, 1.º, Caldas da Rainha, foi constituída a sociedade
com a denominação em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de MEDIREABILITAÇÃO �
Serviços Médicos e Terapias, L.da

2.º

A sua sede é na Rua do Dr. Aurélio Ricardo Belo, CST, 2, rés-do-
chão, na cidade de Torres Vedras, freguesia de São Pedro e Santiago,
concelho de Torres Vedras.

3.º

Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
podem ser criadas ou extintas delegações, sucursais ou outra forma de
representação social, no território nacional.

4.º

A sociedade durará por tempo indeterminado, com início no dia de
hoje.

5.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médico-cirúr-
gicos e de reabilitação, da especialidade de ortopedia, fisioterapia e
terapia da fala.

6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes de escrituração, é de 5100 euros e
corresponde á soma de três quotas iguais de 1700 euros, uma de cada
sócio.

7.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a todos
os sócios que, desde já, ficam nomeados gerentes, sendo necessária e
suficiente a assinatura de um dos gerentes para obrigar a sociedade.

8.º

A sociedade poderá nomear ou destituir gerentes, em assembleia
geral, sempre que considere necessário.

9.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; porém, a ces-
são de quotas a favor de estranhos, carece do consentimento da so-
ciedade, a qual, em primeiro lugar e depois os sócios não cedentes,
em segundo lugar, gozam do direito de preferência.

10.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros, sem o prévio con-

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

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

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

4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada num prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.
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11.º

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante de 50 000 euros cada um.

12.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2000515215

PERLIVRE � PERFUMARIA LIVRE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2807; identificação de pessoa colectiva n.º 504069926;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 9; números
e data das apresentações: 3, 4 e 5/20030115.

Certifico que, Abdul Razak Daud e mulher, Rosa Maria Nurmamade
Ali Daud, cessaram funções de gerentes, por renúncia, em 16 de De-
zembro de 2002; e que foi nomeado gerente Massimo Scattareggia,
casado; foi ainda alterado o contrato de sociedade quanto aos arti-
gos 3.º, 4.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 10.º e eliminados os artigos 11.º e 12.º,
que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A gerência da sociedade, pode deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como pode criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação, permitidas
por lei, em qualquer parte do País ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 7000 euros, dividido
em duas quotas iguais de 3500 euros, nesta data, ambas pertencentes
à sócia Marionnaud Parfumeries Ibérica, S. L.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir aos sócios, prestações suplementares de
capital até ao montante máximo global de 30 000 euros, sendo todos
os sócios obrigados a efectuar as prestações no montante que vier a
ser deliberado por dois terços dos votos emitidos e na proporção das
respectivas quotas.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, podendo a remuneração consistir
total ou parcialmente numa participação sobre os lucros.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente, salvo se
a gerência vier a ser plural, caso em que serão necessárias duas assina-
turas ou pela assinatura de um procurador devidamente mandatado
pela gerência.

3 � Cabem à gerência, nomeadamente, os poderes de dar ou to-
mar de arrendamento quaisquer locais da ou para a sociedade, bem
como alterar ou rescindir os respectivos contratos, dar ou tomar de
trespasse quaisquer estabelecimentos da ou para a sociedade, celebrar
contratos de locação financeira ou outros de natureza idêntica sobre
bens móveis ou imóveis, comprar, trocar e vender viaturas da ou para
a sociedade, confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 8.º

Os lucros de cada exercício, sem prejuízo de disposições imperati-
vas em matéria de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral
para apreciação anual de contas da sociedade deliberar, podendo ou
não, haver distribuição pelos sócios.

ARTIGO 9.º

1 � As cessões de quotas entre sócios ou a terceiros, por acto entre
vivos, bem como a admissão de novos sócios, em virtude de aumento
de capital, dependem de consentimento da assembleia geral.

2 � Se for prestado o consentimento, os sócios não cedentes te-
rão direito de preferência na cessão, a qual deverá ser exercido no
prazo de 30 dias após a deliberação de consentimento; se mais de um
deles exercer tal direito, a quota dividir-se-á entre os preferentes na
proporção do capital de que cada um deles já for titular.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota:
a) Por morte, interdição, falência ou insolvência de um sócio;
b) Quando a quota, em partilha de bens de casal de qualquer sócio,

motivada por divórcio ou separação, vier a caber ao outro cônjuge;
c) Quando a quota tenha sido arrolada, penhorada, arrestada ou

sujeita a qualquer outra providência judicial ou legal, através da qual
seja subtraída ao poder de disposição do seu titular;

d) Quando o respectivo titular deixar de se fazer representar nas
assembleias gerais por mais de três anos consecutivos;

e) Quando a quota tenha sido cedida sem o necessário consenti-
mento da sociedade;

f) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais; ou

g) Por acordo com o sócio.
2 � Na deliberação que tiver por objecto a amortização não terá

direito de voto o titular da quota a amortizar.
3 � Sem prejuízo das disposições legais imperativas e na falta de

acordo quanto á contrapartida da amortização da quota, esta será feita
pelo seu valor contabilístico, salvo se o fundamento da amortização
for a cessão da quota sem o consentimento da sociedade, caso em que
a amortização será feita pelo valor nominal da quota só o sendo pelo
valor contabilístico se este for inferior ao valor nominal.

4 � O valor contabilístico da quota, para efeitos de amortização,
será apurado à data da deliberação de amortização, da seguinte forma:

a) De acordo com um balanço especialmente elaborado para o efeito,
por entidade que para tal for designada em assembleia geral, realizada
antes da sociedade ter sido notificada ou algum dos seus gerentes ter
conhecimento pessoal ou direito do evento que permite a amortiza-
ção; tal designação uma vez efectuada só poderá ser alterada por
unanimidade;

b) Na omissão da designação da entidade referida na alínea a),
omissão pela qual não poderão ser imputadas responsabilidades e ne-
nhum dos sócios ou gerentes, a contrapartida da amortização será feita
de acordo com o último balanço aprovado e que respeite os princípi-
os contabilísticos geralmente aceites.

5 � A assembleia geral que proceder à amortização deverá delibe-
rar se, em virtude dela, as demais quotas serão proporcionalmente
aumentadas no seu valor nominal ou se a quota amortizada figurará
no balanço como tal com vista à eventual criação de uma ou mais
quotas destinadas a serem alienadas a sócios ou a terceiros.

6 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar do conhecimento do faleci-
mento do sócio por um dos gerentes, os herdeiros deverão designar,
de entre eles, um representante comum.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2003386181

TORRESTAÇAS � TAÇAS E TROFÉUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3940; identificação de pessoa colectiva n.º P-505884887;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20030115.

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

Cessação de funções do gerente Luís Carlos Parreira Ascenso, ca-
sado, por renúncia, em 28 de Março de 2002.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2000510159

PALETA & GONÇALVES � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4212; identificação de pessoa colectiva n.º 503471135; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 6/20021217.

Certifico que foi transferida a sede do Seixal para Torres
Vedras, tendo em consequência sido alterado o contrato de soci-
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edade quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, os quais ficam com a re-
dacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Paleta & Gonçalves � Comércio de
Vestuário, L.da, tem a sua sede na Rua do 1.º de Dezembro, 11, em
Torres Vedras, freguesia de São Pedro e Santiago, concelho de Torres
Vedras.

3.º

O capital social é de 31 923,07 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e outros valores do activo social, e corresponde à soma
de duas quotas: uma do valor nominal de 15 961,54 euros, pertencen-
te ao sócio Tiago Jorge Alves Faustino e outra de 15 961,53, perten-
cente ao sócio Rafael José Alves Faustino.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios, continuando
nomeado gerente o sócio Tiago Jorge Alves Faustino e sendo desde já
nomeado gerente, o sócio Rafael José Alves Faustino.

Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes; para actos de
mero expediente é necessária e assinatura de qualquer gerente.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2000555390

SIMÃO MONTEIRO � COMÉRCIO DE COZINHAS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3985; identificação de pessoa colectiva n.º P-506042901; ins-
crição n.º 1; números e data das apresentações: 2 e 3/20021212.

Certifico que, Amadeu Simão Monteiro, cessou funções de gerente,
por renúncia, em 9 de Dezembro de 2002; e que na mesma data foi
nomeado gerente José Manuel André Lopes, casado.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2000554865

VILA FRANCA DE XIRA

DPG � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6058/20030305; identificação de pessoa colectiva n.º 506462323;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20030305.

Certifico que, Diogo Pedro Gomes, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DPG � Importação e Exporta-
ção, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Liberdade, 2, cave A,
Bom Sucesso, concelho de Vila Franca de Xira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de produtos diver-
sos, nomeadamente, mobiliário, produtos alimentares, de higiene, lim-
peza e de informática, vestuário, materiais de construções e ferra-
mentas, para exportação e importação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar o capital social de-
positado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Declarou o outorgante, sob sua inteira responsabilidade que a im-
portância correspondente ao capital, se encontra depositado no ban-
co BPN, em Póvoa de Santa Iria.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 2000355234

ADAGEMIUS � ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6057/20030228; identificação de pessoa colectiva n.º 506306550;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20030228.

Certifico que entre Maria de Lurdes Coelho Abrantes e Sara Isabel
Cardoso de Lima Carranca, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ADAGEMIUS � Acessórios de
Moda, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Calçada, 1, Adanaia,
freguesia de Calhandriz, concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, repre-
sentação e comercialização de acessórios de modo.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome, quaisquer actos e negócios
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no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 2000355226

PORTALEGRE
AVIS

MONTE DO AZINHAL � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 4, 7480, 225 Benavila, Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 62; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503232246; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 3/20030305.

Certifico que, por escritura de 13 de Fevereiro de 2003, lavrada de
fl. 25 a fl. 25 v.º, do livro n.º 37-C, do Cartório Notarial de Avis, foi
aumentado o § único ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

§ único. Os sócios poderão fazer à sociedade prestações suplemen-
tares de capital até ao montante de 500 000 euros.

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

7 de Março de 2003. � O Ajudante, Simão Rebocho Velez.
2001486219

PORTO
MAIA

VITRIFIL � COMÉRCIO IMOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 273;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20030207.

Certifico que entre Cristina Maria Fonseca da Silva Ribeiro, soltei-
ra; Ana Isabel Fonseca da Silva Ribeiro (cuja quota tem a natureza de
bem próprio), casada com Miguel Ângelo Costa Graça e Silva, na
comunhão de adquiridos; Diogo Alexandre Fonseca da Silva Ribeiro,
solteiro, maior; e, Vítor Manuel de Mendonça Ribeiro, casado com
Rosa Armanda Fonseca da Silva de Mendonça Ribeiro, na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
pacto constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VITRIFIL � Comércio Imobiliário e
Equipamentos Industriais, L.da, com sede na Estrada Nacional n.º 14,
321, traseiras, freguesia de Barca, concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na compra, venda, gestão e arrendamento
de bens imobiliários e revenda dos adquiridos para esse fim. Comér-
cio, importação, exportação, representação e aluguer de equipamen-
tos industriais, electrónicos e informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas: uma no valor
nominal de 9950 euros, pertencente à sócia Cristina Maria Fonseca

da Silva Ribeiro; outra no valor nominal de 4975 euros, pertencente
à sócia Ana Isabel Fonseca da Silva Ribeiro; outra no valor nominal
de 4975 euros, pertencente ao sócio Diogo Alexandre Fonseca da Silva
Ribeiro; e outra no valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio
Vítor Manuel de Mendonça Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Vítor Manuel
Mendonça, Ribeiro, como direito especial à gerência, sendo para o
efeito nomeado.

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

3 � Em ampliação dos poderes normais da gerência, o gerente
poderá:

a) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou
rescindir os respectivos contratos;

b) Adquirir por trespasse ou trespassar quaisquer estabelecimentos
comerciais, ou industriais;

c) Confessar, desistir e transigir em juízo ou fora dele;
d) Comprar, vender, permutar e onerar quaisquer bens móveis e

imóveis e direitos da sociedade.
4 � O gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da

sociedade, para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios, dependendo a cessão
de quotas a estranhos à sociedade, do prévio consentimento desta,
ficando conferido aos sócios não cedentes o direito de preferência.

2 � O sócio alienante deverá avisar a sociedade e os demais sócios,
por carta registada, com aviso prévio de recepção, onde deverá indicar
o nome do presumível adquirente, preço e demais condições da aliena-
ção. Entende-se que os sócios renunciam à preferência, se nada disse-
rem dentro de 20 dias a contar da data da recepção da comunicação.

ARTIGO 6.º

1 � Para além dos casos em que a lei o consagra por forma impe-
rativa, nenhum sócio poderá usar o direito de obter informações so-
bre a vida da sociedade mais que uma vez em cada ano civil.

2 � Igualmente, não o poderá fazer sem ter decorrido o prazo
mínimo de quatro meses sob o montante em que fez ou podia ter
feito uso dessa faculdade.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com os sócios titulares;
b) Por morte dos sócios possuidores das quotas;
c) Se as quotas forem penhoradas ou arrestadas ou de qualquer for-

ma sujeita a arrematação judicial, ou vierem a ser adjudicadas, em caso
de divórcio ou dissolução do casamento, ao conjugue do sócio; e

d) Se a quota for cedida sem a observância do disposto no arti-
go 5.º.

2 � O valor da quota será o resultante do balanço aprovado no
último exercício.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Conferida, está conforme.

13 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000467539

MAXIMOCALCULO � CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 274/
20030210; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20030207.

Certifico que, Acácio Artur Ferreira Pinto, divorciado, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo pacto constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de MAXIMOCALCULO �
Contabilidade, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Engenhei-
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ro Adelino Amaro da Costa, 177, 2.º, esquerdo, freguesia de Vermoim,
concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabili-
dade, consultoria fiscal e serviços administrativos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

13 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000467547

PAÇOS DE FERREIRA

CAMPOS & MOUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 811/930113; identificação de pessoa colectiva n.º 502898828;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 11 e 13/20030219.

Certifico que, por escritura de 23 de Janeiro de 2003, lavrada a
fl. 61, do livro n.º 289-E, do Cartório Notarial de paços de Ferreira,
cessou funções de gerente Francisco José de Magalhães Campos, em
23 de Janeiro de 2003, por renúncia e foi alterado o pacto social da
sociedade em epígrafe, tendo em consequência sido alterados os artigos 5.º
e 7.º n.º 1 do contrato social, que ficam com a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas: uma de 3000 euros, per-
tencente ao sócio Manuel Moutinho Carneiro dos Santos; e outra de
2000 euros, pertencente à sócia Sílvia Regina Coutinha Fernandes
Melo dos Santos.

7.º

1 � A sociedade fica obrigada pela assinatura do gerente Manuel
Moutinho Carneiro dos Santos.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, foi deposita-
do na pasta respectiva.

11 de Março de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001656777

VILELA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 115/750422; identificação de pessoa colectiva n.º 500299412;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 14/20030219.

Certifico que, por escritura de 27 de Dezembro de 2002, lavrada a
fl. 11, do livro n.º 287-E, do Cartório Notarial de Paços de Ferreira,
foi declarada a dissolução e liquidação da sociedade em epígrafe, em
27 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001656785

JOSÉ FERNANDO MACHADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1316/981113; identificação de pessoa colectiva n.º 504291165;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/20030219.

Certifico que, por escritura de 28 de Dezembro de 2001, lavrada a
fl. 43, do livro n.º 236-E, do Cartório Notarial de Paços de Ferreira,
foi declarada a dissolução e liquidação da sociedade em epígrafe, em
28 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001656351

RAMALVES � CADEIRAS E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1510/20000626; identificação de pessoa colectiva n.º 503551244;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 13/20030220.

Certifico que, por escritura de 21 de Novembro de 2002, lavrada a
fl. 36, do livro n.º 282-E, do Cartório Notarial de Paços de Ferreira,
foi alterado o pacto social da sociedade em epígrafe, tendo em
consequência sido alterado o artigo 4.º do contrato social, que fica
com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
54 867,75 euros, e está dividido em quatro quotas: três iguais de
17 146,17 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Rita Daniela
de Barros da Costa Alves, Rui Manuel Barros da Costa Alves, e Ân-
gelo Paulo de Barros da Costa Alves; e uma de 3429,24 euros, per-
tencente à sócia Matilde de Barros da Costa Alves.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, foi deposita-
do na pasta respectiva.

11 de Março de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001656807

A LAVOURA DO CONCELHO DE PAÇOS DE FERREIRA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 3/850211; identificação de pessoa colectiva n.º 500303665;
inscrição n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 6 e 7/
20030221.

Certifico que, por escritura de 30 de Dezembro de 2002, lavrada a
fl. 40, do livro n.º 287-E, do Cartório Notarial de Paços de Ferreira,
foi efectuado o aumento de capital, a redenominação e alteração do
contrato da cooperativa em epígrafe, tendo em consequência sido
alterados os estatutos quanto aos seus artigos 6.º, 7.º, 12.º e 16.º, que
ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

Capital social da Cooperativa

1 � O capital social da cooperativa é de 28 853 euros, integral-
mente realizado em dinheiro, sendo porém, variável para mais, ilimi-
tado e constituído pelos títulos subscritos pelos cooperadores.

2 � O capital social é representado por títulos de capital de 5 euros
ou um seu múltiplo cada um.

3 � Os títulos são nominativos e devem conter as seguintes menções:
a) A denominação da cooperativa;
b) O número de registo da mesma;
c) O valor;
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d) A data de emissão;
e) O número em série continua;
f) A assinatura de dois membros da direcção;
g) A assinatura do cooperador titular.
4 � O capital referido no n.º 1 deste artigo poderá ser elevado uma

ou mais vezes por deliberação da assembleia geral, mediante emissão
de novos títulos de capital, a subscrever pelos associados.

5 � O capital social da cooperativa responde em conjunto e soli-
dariamente pelas obrigações assumidas.

ARTIGO 7.º

Entradas mínimas de cada membro

1 � As entradas mínimas de cada membro em cada secção, não
pode ser inferior a 100 euros.

2 � Se a cooperativa funcionar por secções, a entrada mínima exigida
no número anterior aplicar-se-á a cada secção em que o cooperador se
inscreva.

ARTIGO 12.º

Jóia

1 � Aos cooperadores admitidos posteriormente à operação de
alteração dos estatutos poderá ser exigida uma jóia de montante não
superior a 5 euros, deferido por uma percentagem sobre o capital social
reportado ao último balanço aprovado.

2 � O montante das jóias e a forma do seu pagamento serão de-
terminadas pela assembleia geral, tendo por base o capital social in-
dividual de cada cooperador e em consideração o principio de
proporcionalidade.

3 � O montante das jóias reverte para uma ou várias reservas
obrigatórias previstas nestes estatutos.

ARTIGO 16.º

1 � Os cooperadores podem solicitar a demissão por meio de car-
ta dirigida à direcção no fim de cada exercício social, com pré-aviso
de 90 dias, sem prejuízo pelo cumprimento das suas obrigações como
membro da cooperativa.

2 � A assembleia geral poderá estabelecer condicionamentos para
a efectivação da demissão em correspondência com a execução, res-
peito e cumprimento de compromissos.

3 � Ao cooperado cuja demissão for aceite será restituído o valor
dos títulos de capital realizado, assim como os excedentes e os juros
a que tiver direito relativamente ao último exercício social até ao
momento da demissão, excepto o aumento de capital incorporado,
necessário para dar cumprimento ao artigo 7.º

Mais certifico que, por deliberação de 21 de Dezembro de 2002,
foi feita a nomeação dos órgãos sociais, para o triénio de 2003-2005,
sendo a seguinte a sua composição:

Direcção: João Leão de Matos, Joaquim Inácio Nogueira Leão e
Manuel do Vale Coelho.

Conselho fiscal: António Joaquim Coelho Carneiro Leão, Agosti-
nho Pinheiro Barbosa Cardoso e António Leal Teixeira de Sousa.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, foi deposita-
do na pasta respectiva.

11 de Março de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001656815

MOVIALEGRIA � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1021/960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503574139;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20030221.

Certifico que, por acta n.º 9, de 3 de Fevereiro de 2003, foi altera-
da a sede da sociedade para o lugar de Via Panorâmica-Costa, fregue-
sia de Eiriz, concelho de Paços de Ferreira.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001656823

C E S � COMÉRCIO DE MADEIRAS (CUNHA & SERAFIM), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2051/20030224; identificação de pessoa colectiva n.º 506473279;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20030224.

Certifico que, entre António Serafim Gomes Martins, casado com
Cordália de Fátima Nogueira da Silva Ribeiro, e Josefa Pereira da Cunha,
casada com Luís Fernandes de Resende Souto, ambos casados na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma C e S � Comércio de Madeiras (Cunha
& Serafim), L.da

2.º

1 � A sua sede é na Rua de Panelas, 79, freguesia de Freamunde,
concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e manter
sucursais e outras formas de representação social em qualquer outro país
da União Europeia.

3.º

O seu objecto consiste na comercialização de madeiras.

4.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, e está dividido em duas
quotas iguais de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Cada um dos sócios já realizou 50% do valor da sua quota em
dinheiro, devendo os restantes 50%, também em dinheiro, ser reali-
zados no prazo de um ano, a contar desta data.

5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 50 000 euros.

6.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia deli-
beração dos sócios.

7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica afec-
ta a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

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

são necessárias as assinaturas de dois gerentes.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

8.º

1 � A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livremente
permitida entre os sócios, carecendo nos demais casos do consenti-
mento da sociedade.

2 � No caso de cessão de quotas, total ou parcial, a favor de es-
tranhos, os sócios em primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar,
têm direito de preferência.

3 � No caso de falecimento de qualquer sócio, os respectivos her-
deiros, sendo mais que um, deverão designar de entre eles um que a
todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa
e, no caso de interdição ou inabilitação, será o interdito ou inabilita-
do representado na sociedade pelo seu legal representante.

4 � A sociedade poderá constituir mandatários e os gerentes po-
derão delegar todos ou em parte, dos seus poderes de gerência, por
procuração, em qualquer pessoa, mesmo estranha à sociedade.

9.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada, em sociedades com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001656831

OLIVEIRA & SEMEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 737/911217; identificação de pessoa colectiva n.º 502592885;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/20030225.
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Certifico que, por escritura de 27 de Dezembro de 2002, lavrada a
fl. 21, do livro n.º 426-B, do Cartório Notarial de Cantanhede, foi
declarada a dissolução e liquidação da sociedade em epígrafe, em 27 de
Dezembro de 2002.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001656840

CAFÉ SNACK-BAR S. TIAGO DE NETO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1960/20020919; identificação de pessoa colectiva n.º 506295974;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/20030226.

Certifico que, por escritura de 13 de Dezembro de 2002, lavrada a
fl. 32, do livro n.º 285-E, do Cartório Notarial de Paços de Ferreira,
foi declarada a dissolução e liquidação da sociedade em epígrafe, em
13 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001656866

SIJ � SERVIÇOS INFORMÁTICOS E JURÍDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 509/880511; identificação de pessoa colectiva n.º 501977171;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 19/20030225.

Certifico que, por escritura de 14 de Fevereiro de 2003, lavrada a
fl. 14, do livro n.º 292-E, do Cartório Notarial de Paços de Ferreira,
foi declarada a dissolução e liquidação da sociedade em epígrafe, em
14 de Fevereiro de 2003.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001656858

SAÚDE É VIDA � SOCIEDADE DE GESTÃO
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS E DE SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1341/990128; identificação de pessoa colectiva n.º 504374990;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/20030226.

Certifico que, por escritura de 21 de Novembro de 2002, lavrada a
fl. 29, do livro n.º 282-E, do Cartório Notarial de Paços de Ferreira,
foi efectuado o aumento de capital da sociedade em epígrafe, tendo em
consequência sido alterado o artigo 4.º do contrato social, que fica com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 75 000 euros, dividido e representado por 15 000 ac-
ções e encontra-se totalmente subscrito e realizado em dinheiro.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na sua
redacção actualizada.

11 de Março de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001656874

JAM E PCM � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2049/20030218; identificação de pessoa colectiva n.º 506467503;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20030218.

Certifico que, entre José Alfredo Marcos Martins, divorciado, e
Paula Cristina Moreira Machado, divorciada, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma JAM e PCM � Electrodomésticos, L.da

2.º

1 � A sua sede é no lugar de São Domingos, freguesia de Seroa,
concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social em qualquer
ponto do País.

3.º

A sociedade tem por objecto: a venda por grosso e a retalho de elec-
trodomésticos, aparelhos de rádio, televisões e produtos similares.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, dividido em duas quotas: uma de valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio José Alfredo Marcos Martins, e outra
de valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Paula Cristina
Moreira Machado.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do prévio consentimento
da sociedade, a quem é reservado o direito de preferência em primei-
ro lugar, cabendo este direito em segundo lugar, aos sócios não
cedentes.

6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao quíntuplo do
respectivo capital social.

7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica afec-
ta a um ou mais gerentes, sócios ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio José Alfredo Marcos
Martins.

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

Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001656750

ORLANDO MIGUEL MARTINS NETO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2050/20030219; identificação de pessoa colectiva n.º 506467244;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20030219.

Certifico que, Orlando Miguel Martins Neto, solteiro, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Orlando Miguel Martins Neto,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Bairros, freguesia de
Lamoso, concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto: serralharia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencente ao sócio único Orlando Miguel Martins Neto.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, fica a cargo do sócio único, ora nomeado gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, podendo este nomear procuradores para a prática
de determinados tipos de actos, sempre que o tiver por conveniente.
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2 � Fica o sócio único autorizado a negociar com a própria so-
ciedade em todos os seus actos e contratos estritamente necessários à
prossecução do objecto social.

5.º

Devem ser consignadas em acta as decisões do sócio único, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em re-
gime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibera-
ções em assembleia geral.

Declarou ainda o outorgante, que o capital já se encontra integral-
mente realizado e depositado em instituição bancária, que afirma sob
sua inteira responsabilidade.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001656769

REFERENCE ET TRADITION � INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2052/20030226; identificação de pessoa colectiva n.º 506415465;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20030226.

Certifico que, entre Fernando Martins Alves, divorciado, e Regina
Fernanda Martins Alves Sousa Caldeira, solteira, maior, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Reference et Tradition � Indústria de
Mobiliário, L.da

2.º

1 � A sua sede é no lugar de São Domingos, freguesia de
Carvalhosa, concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

3.º

O seu objecto consiste na indústria de mobiliário.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e está dividido em duas quotas: uma de 9900 euros,
pertencente ao sócio Fernando Martins Alves; e outra de 100 euros,
pertencente à sócia Regina Fernanda Martins Alves Sousa Caldeira.

5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 250 000 euros.

6.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia deli-
beração dos sócios.

7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica afec-
ta a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Fernando Martins Alves.
3 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,

é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação;
d) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

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

8.º

1 � A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livremente
permitida entre os sócios, carecendo nos demais casos do consenti-
mento da sociedade.

2 � No caso de cessão de quotas, total ou parcial, a favor de es-
tranhos, os sócios em primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar,
têm direito de preferência.

9.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001656882

AUTO-VIAÇÃO PACENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 82/740327; identificação de pessoa colectiva n.º 500038589;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 33 e inscrição n.º 35; números e
data das apresentações: 12 e 13/20030227.

Certifico que cessou funções de gerente, em 14 de Fevereiro de 2003,
Maria Lemos de Carvalho Maia, por falecimento; e foi nomeada ge-
rente Maria João Carvalho Maia, casada, por deliberação de 13 de
Fevereiro de 2003.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001656890

QUALITY VIEW CONSULT � CONSULTORES
EM QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1275/980713; identificação de pessoa colectiva n.º 504191861;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/20030228.

Certifico que, por escritura de 30 de Janeiro de 2003, lavrada a
fl. 38, do livro n.º 290-E, do Cartório Notarial de Paços de Ferreira,
foi alterado o artigo 3.º e aditado o artigo 6.º, do contrato da socie-
dade em epígrafe, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de
4000 euros e outra de 500 euros, pertencente ao sócio Nuno Orlando
de Barros Martins, e uma de 500 euros, pertencente à sócia Carla Susana
Alves Alexandre.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, conforme for deliberado em assembleia geral, até ao montante
global de 25 000 euros.

O texto do contrato social, na sua redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

11 de Março de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001656904

L. F. M. � FOLHAS DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2053/20030303; identificação de pessoa colectiva n.º 506402770;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20030303.

Certifico que, entre Luís Filipe da Silva Leão Malheiro, casado com
Maria José da Silva Ferreira, na comunhão de adquiridos, e Amândio
da Silva Leão Malheiro, solteiro, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma L. F. M. � Folhas de Madeira, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Rua de Idalina Leal, 17, freguesia de Meixomil,
concelho de Paços de Ferreira.
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2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

3.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso de folhas, madeira
em bruto e de produtos derivados.

4.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, e está dividido em duas
quotas: uma de 9900 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe da Silva
Leão Malheiro e outra de 100 euros, pertencente ao sócio Amândio
da Silva Leão Malheiro.

2 � Cada um dos sócios já realizou 50% do valor da sua quota em
dinheiro, devendo os restantes 50%, também em dinheiro, ser reali-
zados no prazo de um ano a contar desta data.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, fica afecta a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Luís Filipe da Silva
Leão Malheiro.

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

Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação;
d) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

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

6.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 250 000 euros.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001656912

PAREDES

INOMAD � COMÉRCIO DE MADEIRAS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2997/
20030305; identificação de pessoa colectiva n.º 506482235; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20030305.

Certifico que, entre Bruno Amadeu da Silva Campos, solteiro, maior,
e António Pedro dos Santos Campos, solteiro, maior, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INOMAD � Comércio de Madeiras e
Derivados, L.da, e tem a sua sede na Rua de Luís Ferreira Campos, 23,
freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e importação de madeiras e
derivados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente representado em dinheiro, é
de 10 000 euros, e está dividido em duas quotas iguais, do valor nomi-
nal de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � O capital encontra-se realizado apenas em 50%, tendo cada
sócio realizado metade da sua quota. A restante metade deverá ser
realizada no prazo de um ano.

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

4 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Bruno Amadeu
da Silva Campos que, desde já, é nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes só-
cios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência, na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Está conforme.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribei-
ro da Costa Pinheiro. 2001666063

PENAFIEL

JOSÉ ALVES GRANITOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1182/
961121; identificação de pessoa colectiva n.º 503765368; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 19/20030306.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em epígrafe
alterou o objecto e aumentou o capital para € 500 000, com o refor-
ço de € 450 000, tendo alterado os artigos 3.º n.º 1 e 5.º do respecti-
vo contrato, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração de pedreiras,
britagem e transformação de granitos, construção civil e obras públicas.
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ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 500 000 euros, divi-
dido e representado por 100 000 acções, com o valor de 5 euros cada
uma.

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

Conferida, está conforme.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 1000204720

J. M. R. SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2382/
20030306; identificação de pessoa colectiva n.º P-506470431;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20030306.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. M. R. Sousa & Filhos, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Esmegilde, freguesia de Paço de Sousa,
concelho de Penafiel.

2 � Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras formas de
representação social, onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de estabelecimentos de café,
cervejaria e salão de jogos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por cinco quotas: uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio José Manuel da Rocha e Sousa; e quatro
de igual valor de 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Ricardo Jorge Oliveira de Sousa, Rosa Maria Oliveira de Sousa Martins,
Paulo Jorge Oliveira de Sousa e Lurdes Raquel Oliveira de Sousa.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, por uma ou mais vezes, conforme deliberação em assembleia
geral, até ao limite de 2 000 000 de euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social é confiada a uma ou mais pessoas, sócios ou
não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral, tomada por
maioria, a esta competindo, igualmente, a sua designação e a fixação
das respectivas remunerações.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente, ficando desde já nomeado
gerente o sócio, José Manuel da Rocha e Sousa.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis da e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Celebrar contratos de locação de quaisquer locais para a socieda-

de, rescindir ou alterar os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro lugar
e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � Poderá a sociedade amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência do sócio, ou se a quota penhorada, arrestada, sujei-

ta a qualquer procedimento cautelar ou por qualquer forma subtraída
ao poder de disposição do respectivo titular, venha a ser sujeita a
venda, arrematação ou adjudicação judicial;

c) Quando a quota for cedida sem o consentimento da sociedade,
nos casos em que o mesmo é necessário para a tornar, perante ela,
eficaz;

d) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio.

2 � A contrapartida da amortização far-se-á pelo valor da quota
segundo o último balanço aprovado, ou pelo seu valor nominal se
este for superior.

ARTIGO 7.º

Os lucros anuais serão distribuídos ou não, conforme deliberação
em assembleia geral, para aprovação de contas do exercício.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, com a antecedência mínima de 15 dias, dispensan-
do-se estas formalidades, para os sócios gerentes que assinem as
convocatórias.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 1000204722

TINIBELA � SOCIEDADE DE LIMPEZAS, UNPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2244/
20020529; identificação de pessoa colectiva n.º 506172929; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 14/20030228.

Certifico que, pela inscrição referida, foi efectuado o registo de
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 20 de Fevereiro de 2003.

Conferida, está conforme.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000204713

SINOP � SOCIEDADE DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS
PÚBLICAS � ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 144/
740222; identificação de pessoa colectiva n.º 500025517; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 5/20030228.

Certifico que, pela inscrição acima referida, foi efectuada a nome-
ação do conselho de administração e fiscal único, para o quadriénio
de 2003-2006.

Conselho de administração: presidente � Marcos António Pais
Neto dos Santos; vice-presidente � Maria Helena Pais Neto dos San-
tos; vogal � Célia Maria Pais Neto dos Santos.

Fiscal único: efectivo � António Anjos, F. Brandão & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 112, representada
por António José dos Anjos, revisor oficial de contas n.º 633; su-
plente � Jonatas de Jesus Margarida, revisor oficial de contas n.º 1037.

Data da deliberação: 18 de Fevereiro de 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 1000204706

PORTO � 1.A SECÇÃO

CLUB 21 � SOCIEDADE EXPLORADORA DE BARES
E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 916; identificação de pessoa colectiva n.º 500637113; nú-
mero e data da prestação de contas: 2320/20020701; pasta n.º 3360.

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.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000204133
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EDIFÍCIOS EUROPA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 240/871001; identificação de pessoa colectiva n.º 501881948;
número e data da apresentação: PC-51/20020704; pasta n.º 8476.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

5 de Março de 2003. � A Conservadora destacada, Olga Maria de
Carvalho Samões. 1000204152

ARCO AO MEIO � COMÉRCIO DE CAFÉ E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 047; identificação de pessoa colectiva n.º 502539348; nú-
mero e data da prestação de contas: 2416/20020701; pasta n.º 7332.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810373

ALVES PEREIRA & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 015; identificação de pessoa colectiva n.º 502589159; nú-
mero e data da prestação de contas: 2427/20020701; pasta n.º 7316.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810357

ABEL & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4904; identificação de pessoa colectiva n.º 503796603; núme-
ro e data da apresentação: 2433/20020701; pasta n.º 4904.

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.

22 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810225

CAFETARIA NÓ DE REGADO, INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3613; identificação de pessoa colectiva n.º 503524077; núme-
ro e data da apresentação: 2418/20020701.

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.

26 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810861

FILIPE FONSECA ALMEIDA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2140; identificação de pessoa colectiva n.º 503183024; núme-
ro e data da apresentação: 2451/20020701; pasta n.º 2140.

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.

26 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810853

FRONTARIA � TRANSACÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3339; identificação de pessoa colectiva n.º 503454028; núme-
ro e data da apresentação: 2441/20020701; pasta n.º 3339.

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.

26 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810845

CLÍNICA DO CAMPO ALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 652; identificação de pessoa colectiva n.º 502151064; nú-
mero e data da apresentação: 21/20020702; pasta n.º 11 865.

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.

26 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810837

BACELAR E OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 842; identificação de pessoa colectiva n.º 500040494; nú-
mero e data da apresentação: 3/20020702; pasta n.º 17 490.

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.

26 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810829

ALEXANDRE ALVES PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 209; identificação de pessoa colectiva n.º 501186751; nú-
mero e data da apresentação: 45/20020702; pasta n.º 10 247.

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.

26 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810691

AURORA & RODRIGUES MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 637; identificação de pessoa colectiva n.º 502349174; nú-
mero e data da apresentação: 53/20020702; pasta n.º 4369.

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.

26 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810683
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ALVES, SOUSA & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 449; identificação de pessoa colectiva n.º 501786295; nú-
mero e data da apresentação: 46/20020702; pasta n.º 5869.

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.

26 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810772

ARAÚJO PEREIRA & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 180; identificação de pessoa colectiva n.º 502805605; número
e data da apresentação: 2414/20020701; pasta n.º 12 746.

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.

26 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810896

ALFREDO PEREIRA E MARIA EMÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 396; identificação de pessoa colectiva n.º 502327596; nú-
mero e data da apresentação: 2421/20020701; pasta n.º 3679.

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.

26 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810888

CERQUEIRA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 016; identificação de pessoa colectiva n.º 502091193; nú-
mero e data da apresentação: 2422/20020701; pasta n.º 19 188.

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.

26 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810870

CRISTIANO & ALDINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 133; identificação de pessoa colectiva n.º 505388677; nú-
mero e data da apresentação: 32/20020702; pasta n.º 10 133.

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.

26 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810756

FERNANDA MALHEIRO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7809; identificação de pessoa colectiva n.º 504433296; núme-
ro e data da apresentação: 30/20020702; pasta n.º 7809.

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.

26 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810748

CARLOS SOUSA, MORAIS E C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7442/19270328; identificação de pessoa colectiva n.º 500054827;
número e data da apresentação: PC-34/20020704; pasta n.º 17 292.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

É o que cumpre certificar.

6 de Março de 2003. � A Conservadora, Olga Maria de Carvalho
Samões. 1000204148

CONDSAFE � GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 589/20030220; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 33/20030220; pasta n.º 12 589.

Certifico que, por escritura de 19 de Fevereiro de 2003, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONDSAFE � Gestão de Condo-
mínios, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de São João de Brito, 129, freguesia de
Ramalde, concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na administração de condomínios e sua ges-
tão, prestação de serviços de informática, internet e multimédia.
Comercialização, importação e representação de todo o tipo de
artigos e equipamentos informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao sócio, o qual desde já fica nomeado
gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme.

1 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 2000818064
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CASAVESTIDA � ARQUITECTURA E INTERIORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 587/20030219; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 30/20030219; pasta n.º 12 587.

Certifico que, por escritura de 19 de Fevereiro de 2003, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CASAVESTIDA � Arquitectura e Inte-
riores, Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Crasto, 384, rés-do-
-chão, freguesia de Nevogilde, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na decoração de interiores, actividades de
arquitectura.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente a ela sócia.

2 � A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o
capital social.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, pertence à sócia
que, desde já é nomeada gerente, ou a quaisquer outros gerentes que
venham a ser nomeados em assembleia geral, sendo suficiente a assi-
natura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme.

1 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 2000818056

CLÍNICA MÉDICA DA FOZ � MÉDICOS EM CASA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 309; identificação de pessoa colectiva n.º 501679510; número
e data da apresentação: 36/20020702; pasta n.º 19 435.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810640

BRAPA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
A PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 534/880915; identificação de pessoa colectiva
n.º 502034920; número e data da apresentação: PC-2/20020709;
pasta n.º 3304.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

É o que cumpre certificar.

10 de Março de 2003. � A Conservadora, Olga Maria de Carva-
lho Samões. 2000817467

CAFÉ ADÁGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 650/860829; identificação de pessoa colectiva n.º 501707107;
número e data da apresentação: PC-20/20020709; pasta n.º 8316.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

É o que cumpre certificar.

10 de Março de 2003. � A Conservadora, Olga Maria de Carva-
lho Samões. 2000817475

EX-EMPRESA DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5597/970721; identificação de pessoa colectiva n.º 503929131;
número e data da apresentação: PC-8/20020709; pasta n.º 5597.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

É o que cumpre certificar.

10 de Março de 2003. � A Conservadora, Olga Maria de Carva-
lho Samões. 2000817491

CLÍNICA AFONSO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7390/990127; identificação de pessoa colectiva n.º 504510169;
número e data da apresentação: PC-7/20020709; pasta n.º 7390.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

É o que cumpre certificar.

10 de Março de 2003. � A Conservadora, Olga Maria de Carva-
lho Samões. 2000817483

DAVID RODRIGUES DA SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 275/860613; identificação de pessoa colectiva n.º 501681884;
número e data da apresentação: PC-16/20020709; pasta n.º 19 445.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

É o que cumpre certificar.

10 de Março de 2003. � A Conservadora, Olga Maria de Carva-
lho Samões. 2000817505

E. P. R. I. � ESTUDOS, PLANIFICAÇÃO E REABILITAÇÕES
IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1005; identificação de pessoa colectiva n.º 502053216; núme-
ro e data da apresentação: 19/20020702; pasta n.º 2235.
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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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810454

CAMILO DE SOUSA MOTA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 867; identificação de pessoa colectiva n.º 500326002; nú-
mero e data da apresentação: 10/20020703; pasta n.º 3829.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000811027

CORREIA PINTO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 136; identificação de pessoa colectiva n.º 500077452; nú-
mero e data da apresentação: 12/20020703; pasta n.º 19 046.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000811019

ELEVE � ELECTRO REVENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 935; identificação de pessoa colectiva n.º 501114726; nú-
mero e data da apresentação: 9/20020702; pasta n.º 19 171.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810918

ALVES, FLAMBÓ & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 488; identificação de pessoa colectiva n.º 501694862; nú-
mero e data da apresentação: 2420/20020701; pasta n.º 6326.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810900

DR. DIAMANTINO SILVA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1133; identificação de pessoa colectiva n.º 502972963; núme-
ro e data da apresentação: 2447/20020701; pasta n.º 1133.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810977

AFONTEC � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5071; identificação de pessoa colectiva n.º 503814539; núme-
ro e data da apresentação: 2400/20020701; pasta n.º 5071.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810969

CASTROMAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 058; identificação de pessoa colectiva n.º 500059438; nú-
mero e data da apresentação: 5/20020703; pasta n.º 6341.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

27 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810950

CARVALHO & CUNHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 046; identificação de pessoa colectiva n.º 500948836; nú-
mero e data da apresentação: 2454/20020701; pasta n.º 15 507.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810381

BORGES & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4201; identificação de pessoa colectiva n.º 503639486; núme-
ro e data da apresentação: 7/20020203; pasta n.º 4201.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810942

CONSULTÓRIO MÉDICO � DRS. PAULO PEREIRA
& MAFALDA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8523; identificação de pessoa colectiva n.º 504748106; núme-
ro e data da apresentação: 14/20020703; pasta n.º 8523.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000811124

CORREIA � UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 953; identificação de pessoa colectiva n.º 501857613; nú-
mero e data da apresentação: 11/20020704; pasta n.º 17 363.
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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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000811140

CLÍNICA MÉDICA JC, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5525; identificação de pessoa colectiva n.º 503911550; núme-
ro e data da apresentação: 13/20020703; pasta n.º 5525.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000811132

AUTO SILVA � ACESSÓRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 872; identificação de pessoa colectiva n.º 500435022; nú-
mero e data da apresentação: 20/20020703; pasta n.º 11 021.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810934

ALMEIDA & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 355; identificação de pessoa colectiva n.º 500309248; nú-
mero e data da apresentação: 10/20020704; pasta n.º 4465.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000811183

FRANCISCO GUERREIRO & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 766; identificação de pessoa colectiva n.º 501458069; nú-
mero e data da apresentação: 19/20020710; pasta n.º 11 082.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000817114

BASTIDOR � INTERIORES E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 106; identificação de pessoa colectiva n.º 502467053; número
e data da apresentação: 36/20020710; pasta n.º 106.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000817092

F. LEMOS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 620; identificação de pessoa colectiva n.º 500234523; nú-
mero e data da apresentação: 9/20020710; pasta n.º 259.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000817122

CONFEITARIA IMPÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 127; identificação de pessoa colectiva n.º 500071322; nú-
mero e data da apresentação: 2424/20020701; pasta n.º 19 282.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810330

AFLUENTE � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1921; identificação de pessoa colectiva n.º 503163155; núme-
ro e data da apresentação: 2449/20020701; pasta n.º 1921.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000810349

CORTANTES DANJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5395; identificação de pessoa colectiva n.º 503890839; núme-
ro e data da apresentação: 18/20020710; pasta n.º 5395.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000817173

DR. ABEL MESQUITA � SOCIEDADE MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9390; identificação de pessoa colectiva n.º 505136384; núme-
ro e data da apresentação: 15/20020710; pasta n.º 9390.

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. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000817181

EUROTUR � TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9528/20001019; identificação de pessoa colectiva
n.º 504976575; número e data da apresentação: PC-55/20020704;
pasta n.º 9528.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 119 � 23 de Maio de 200310 990-(110)

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

É o que cumpre certificar.

5 de Março de 2003. � A Conservadora, Olga Maria de Carvalho
Samões. 1000204022

ARTE NOSSA � COMÉRCIO DE LOUÇAS E UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8793/20000322; identificação de pessoa colectiva
n.º 503279234; número e data da apresentação: PC-10/20020705;
pasta n.º 8793.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

É o que cumpre certificar.

5 de Março de 2003. � A Conservadora, Olga Maria de Carvalho
Samões. 1000204024

FERREIRA, FERREIRA & BERNARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4269-A/960528; número e data da apresentação: PC-61/
20020704; pasta n.º 4269-A.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

É o que cumpre certificar.

5 de Março de 2003. � A Conservadora, Olga Maria de Carvalho
Samões. 1000204027

CPCIS � COMPANHIA PORTUGUESA
DE COMPUTADORES � INFORMÁTICA E SISTEMAS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6421/980323; número e data da apresentação: PC-47/
20020704; pasta n.º 6421.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

É o que cumpre certificar.

5 de Março de 2003. � A Conservadora, Olga Maria de Carvalho
Samões. 1000204030

ATAÍDE & MONTENEGRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8507/20000110; número e data da apresentação: PC-56/
20020704; pasta n.º 8507.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

É o que cumpre certificar.

5 de Março de 2003. � A Conservadora, Olga Maria de Carvalho
Samões. 1000204033

ARQUIPE � ESTUDOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 176/900316; identificação de pessoa colectiva n.º 502314087;
número e data da apresentação: PC-33/20020704; pasta n.º 2771.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

É o que cumpre certificar.

5 de Março de 2003. � A Conservadora, Olga Maria de Carvalho
Samões. 1000204037

CPC HS � COMPANHIA PORTUGUESA
DE COMPUTADORES � HEALTH CARE SOLUTIONS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 351/20010604; identificação de pessoa colectiva n.º 502479418;
número e data da apresentação: PC-46/20020704; pasta n.º 10 351.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

É o que cumpre certificar.

5 de Março de 2003. � A Conservadora, Olga Maria de Carvalho
Samões. 1000204042

A. PINTO � ESCRITÓRIO DO CONTRIBUINTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 169/800424; identificação de pessoa colectiva n.º 500984255;
número e data da apresentação: PC-64/20020704; pasta n.º 19 305.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

É o que cumpre certificar.

5 de Março de 2003. � A Conservadora, Olga Maria de Carvalho
Samões. 1000204045
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