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PARTE A

3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DA FREGUESIA
DE SANTO ESTÊVÃO � SABUGAL

Certifico que, no dia 3 do corrente mês de Junho, de fl. 33 a
fl. 33 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 617-L do
5.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, Carlos Manuel
da Silva Almeida, se encontra exarada uma escritura de constituição
de uma associação, sem fins lucrativos e por tempo indeterminado.

Denominação

A designação supra-epigrafada.

Sede

A sede da associação é no lugar e freguesia de Santo Estêvão,
concelho do Sabugal.

Objecto

A associação tem por objecto a gestão da actividade de caça des-
portiva, bem como da actividade da pesca.

Admissão de associados

1 � A associação é composta por um número ilimitado de asso-
ciados.

2 � Podem ser associados todos os indivíduos, de ambos os se-
xos, maiores de 18 anos, que sejam naturais da freguesia de Santo
Estêvão, cônjuges de naturais, parentes destes, mas apenas na linha
recta e os descendentes e residentes na freguesia, podendo com tudo
e apenas como meio de obstar à inviabilização da actividade da pró-
pria associação, ser admitidos outros, desde que a sua admissão seja
proposta e votada em assembleia geral.

3 � Aos indivíduos referidos no anterior n.º 2, não pode ser ne-
gada a sua admissão como associado, desde que aceitem cumprir as
normas estipuladas e gozam de tratamento preferencial no que res-
peita ao montante da quota a pagar.

Exclusão de associados

Compete à assembleia geral a expulsão de associados.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000106601

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PILOTOS
AUTOMÓVEL

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada de fl. 25 a fl. 26 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 137-C do 2.º Cartório

Notarial do Porto, a cargo do notário, licenciado Aníbal Castro da
Costa, a associação denominada Associação Portuguesa de Pilotos
de Automóvel mudou a denominação para Associação Portuguesa de
Pilotos Automóvel, e foram alterados os seus estatutos, mantendo
apenas a sua sede na Praça de Francisco Sá Carneiro (anteriormente
Praça de Velasques), 103, Galeria, na cidade do Porto, e tem por
objecto promover, incentivar e desenvolver a prática do desporto
automóvel, assegurar a defesa dos interesses dos seus associados em
ordem à satisfação de todas as vantagens e regalias existentes no
âmbito do desporto automóvel, representar os seus associados pe-
rante as entidades desportivas nacionais e internacionais.

Está conforme e confere com o original na parte transcrita.

11 de Abril de 2003. � O Notário, Aníbal Castro da Costa.
3000108078

MONTANHA DE BUREL � ASSOCIAÇÃO JUVENIL

No dia 31 de Março de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Compe-
tência Especializada de Viseu, perante mim, Anabela Maria Bicho
Oliveira Antunes Ferreira, respectiva notária, compareceram como
outorgantes:

1.º Sónia Henriques Gonçalves, solteira, maior, natural da Repú-
blica Federal da Alemanha, residente na Rua Central, 119, Carvalhal
da Mulher, Tondela;

2.º Carlos Alberto Marques Ferreira, solteiro, maior, natural da
freguesia de Guardão, concelho de Tondela;

3.º Sandra Cristina Marques Ferreira, solteira, maior, natural da
dita freguesia de Guardão; e

4.º Sónia Maria Henriques Marques, solteira, maior, natural da
referida freguesia de Guardão, onde todos são residentes no lugar do
Caselho.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhetes
de identidade n.os 11306741, de 3 de Março de 1999, 11176578, de
26 de Janeiro de 2000, 11626476, de 30 de Julho de 1998, e
12583507, de 29 de Dezembro de 1999, dos Serviços de Identifica-
ção Civil, em Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, consti-
tuem uma associação que será regulada nos termos e condições cons-
tantes dos estatutos seguintes:

1.º

A associação adopta a designação de Montanha de Burel � Asso-
ciação Juvenil, tem a sua sede no lugar de Caselho, freguesia de
Guardão, concelho de Tondela.

2.º

Trata-se de uma associação juvenil que tem como finalidade o
desenvolvimento da cultura e desporto da localidade.

3.º

1 � Haverá as seguintes categorias de associados: efectivos e
honorários.
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2 � A definição destas categorias de associados, as condições da
sua admissão, saída e exclusão e os direitos e obrigações dos mes-
mos, serão as que vierem a ser estabelecidas pela assembleia geral,
no regulamento geral interno.

3 � Só os associados efectivos, no pleno gozo dos seus direitos,
têm direito de voto nas assembleias gerais e poderão ser eleitos para
cargos titulares dos órgãos da associação.

4 � Os associados efectivos são obrigados ao pagamento de uma
quota mensal, a fixar pela assembleia geral.

4.º

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

5.º

A competência e forma de funcionamento da assembleia geral,
são prescritas nas disposições legais aplicáveis, nomeadamente, dos
artigos 175.º a 179.º do Código Civil.

§ único. A mesa da assembleia geral é composta por três associa-
dos, competindo-lhe dirigir e redigir as actas dos trabalhos das as-
sembleias gerais.

6.º

1 � A direcção é composta por três associados e compete-lhe a
gerência social, administrativa, financeira e disciplinar, assim como
a convocação das assembleias gerais, devendo reunir semanalmente
ou com outra periodicidade, que se entenda por conveniente.

2 � A associação é representada por dois directores, devendo ser
um deles o presidente ou o tesoureiro.

7.º

O conselho fiscal é composto por três associados e compete-lhe
fiscalizar os actos administrativos e financeiros da direcção, verifi-
car as suas contas e relatórios e dar parecer sobre actos que impli-
quem aumento das despesas ou diminuição de receitas sociais.

O conselho fiscal reunirá, pelo menos, uma vez em cada trimes-
tre, ou com outra periodicidade, que se entenda por conveniente.

8.º

No que estes estatutos sejam omissos, regerá o regulamento geral
interno, desde que o ali disposto não viole a lei, competindo à as-
sembleia geral, a sua aprovação e alteração.

Está conforme o original.

A Notária, Anabela Maria Bicho Oliveira Antunes Ferreira
3000108213

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS INDUSTRIAIS
DE LANIFÍCIOS

Certifico, narrativamente, que, no dia 8 de Abril de 2003, a fls.
119 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 88 do
Cartório Notarial da Covilhã, foi lavrada uma escritura de alteração
total dos estatutos da associação Associação Nacional dos Industri-
ais de Lanifícios, com sede na Quinta dos Lagoeiros, sem número de
polícia, freguesia de Santa Maria, concelho da Covilhã, conforme
documento complementar que faz parte integrante da escritura que
se anexa.

Alteração total dos estatutos

No dia 8 de Abril de 2003, no Cartório Notarial da Covilhã, pe-
rante mim, Maria Licínia Mendes Rodrigues Duarte Costa, primei-
ra-ajudante do mesmo cartório, no pleno exercício de funções por
vacatura do lugar do notário, compareceram como outorgantes José
Alberto Vieira Robalo da Fonseca, casado, natural da freguesia de
Unhais da Serra, concelho da Covilhã, residente nesta cidade, em
representação da sociedade FIPER � Fiação de S. Pedro, L.da, com
sede na Quinta de São Pedro, freguesia de Teixoso, concelho da
Covilhã, matriculada na competente conservatória sob o n.º 776,
pessoa colectiva n.º 500116601, e José Manuel Mota Pereira Nina,
casado, mas separado judicialmente de pessoas e bens, natural da
freguesia de Santa Maria, concelho da Covilhã, residente nesta cida-
de, em representação da sociedade Fofinha Fios e Tecidos, L.da, com
sede no sítio da Palmatória, sem número de polícia, matriculada na
competente conservatória sob o n.º 125, pessoa colectiva
n.º 500654891, e na qualidade, respectivamente, de presidente e vogal

da direcção da Associação Nacional dos Industriais de Lanifícios, com
sede nesta cidade, Quinta dos Lagoeiros, sem número de polícia,
freguesia de Santa Maria, concelho da Covilhã, pessoa colectiva
n.º 601064320.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade n.os 2529503, de 7 de Maio de 1998, e 587200,
de 11 de Janeiro de 2001, ambos dos Serviços de Identificação Civil
de Castelo Branco, e a qualidade e suficiência de poderes por foto-
cópia certificada da acta de tomada de posse e por fotocópia certi-
ficada da acta da assembleia geral que adiante se arquivam.

E por eles, nas invocadas qualidades, foi dito, que por acta da
assembleia geral de 23 de Março do corrente ano foi deliberado por
unanimidade proceder por esta escritura à remodelação total dos
estatutos desta associação, que constam do documento complemen-
tar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Nota-
riado, cujo teor declaram conhecer pelo que dispensam a sua leitura
e faz parte integrante desta escritura.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, que faz parte integrante da escritura exa-
rada em 8 de Abril de 2003, a fl. 119 do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 88 do Cartório Notarial da Covilhã.

CAPÍTULO I

Da constituição, âmbito, fins e atribuições

ARTIGO 1.º

Designação e natureza

A Associação Nacional dos Industriais de Lanifícios (ANIL) é uma
associação de duração ilimitada, constituída ao abrigo e em confor-
midade com o disposto na lei.

ARTIGO 2.º

Constituição, âmbito e sede

1 � A associação é uma entidade livremente constituída, poden-
do inscrever-se nela as empresas industriais, singulares ou colectivas
e grupos de artesãos, cuja actividade inclua a transformação da lã e
ou outras fibras.

2 � A associação terá a sua sede na Covilhã e poderá abrir dele-
gações ou qualquer outra forma de representação em qualquer local
do País e do estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Fins

A associação tem por fim o estudo e a defesa dos interesses rela-
tivos à sua indústria, competindo-lhe, para tanto, promover e pra-
ticar tudo quanto possa contribuir para o respectivo progresso téc-
nico, económico e social, designadamente:

a) Definir as linhas gerais de actuação, defesa e harmonização de
interesses dos industriais, bem como o exercício comum dos respec-
tivos direitos e obrigações, nomeadamente, proceder às negociações
colectivas de trabalho com os sindicatos têxteis ou suas federações,
isoladamente, em conjunto com outras associações do sector, ou
através da Federação da Indústria Têxtil e do Vestuário de Portugal;

b) Promover os estudos e incentivar iniciativas necessárias à ade-
quada estruturação do sector, nomeadamente, o seu dimensionamen-
to em termos compatíveis com os respectivos mercados;

c) Representar, sempre que for necessário, junto das entidades
oficiais competentes e de outras associações congéneres já constitu-
ídas ou a constituir, os interesses das empresas associadas;

d) Oferecer às empresas associadas serviços destinados a apoiar e
incentivar o respectivo desenvolvimento;

e) Organizar e manter actualizado o cadastro das empresas e ob-
ter delas as informações, inclusive económicas e técnicas, necessá-
rias ao bom funcionamento da associação e seus fins;

f) Representar o sector em simpósios e colóquios nacionais e in-
ternacionais;

g) Filiar-se em outras associações ou federações, nacionais ou
estrangeiras, junto das quais se apresentará através de delegados de-
signados pela direcção;

h) Criar e administrar fundos de assistência e outros destinados a
ocorrer às necessidades dos sócios em termos a regulamentar pela
direcção e a aprovar pela assembleia geral;

i) Em geral, desenvolver quaisquer actividades com vista à plena
realização dos seus fins.
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CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 4.º

Qualidade de sócio

São sócios da associação as empresas, singulares ou colectivas, que,
de acordo com o disposto no artigo 2.º e em harmonia com as pres-
crições legais, exerçam de forma efectiva qualquer das seguintes
modalidades fabris:

1) Escolha, lavagem e deslanagem;
2) Penteação;
3) Fiação de penteado e semi-penteado;
4) Recuperação de fibras e carbonização;
5) Fiação de cardado;
6) Preparação autónoma de fios;
7) Tecelagem;
8) Tinturaria;
9) Ultimação;
10) Fabricação de estofos, feltros industriais, tecidos decorativos,

revestimentos têxteis e passamanarias.

ARTIGO 5.º

Admissão

A admissão de sócios é da competência da direcção, cabendo, em
caso de recusa, recurso para a primeira reunião ordinária da assem-
bleia geral que se realizar depois da deliberação.

ARTIGO 6.º

Direitos

São direitos dos sócios:
a) Tomar parte nas assembleias gerais e nos demais órgãos soci-

ais, nos termos dos presentes estatutos;
b) Eleger e ser eleito para os cargos associativos;
c) Apresentar à associação as sugestões julgadas convenientes para

a realização dos fins estatutários e requerer a sua intervenção para a
defesa dos interesses das empresas;

d) Frequentar a sede da associação, bem como as respectivas de-
legações, e utilizar todos os seus serviços, nas condições definidas
pela direcção;

e) Usufruir de todos os demais benefícios ou regalias da associa-
ção.

ARTIGO 7.º

Deveres

1 � São deveres dos sócios:
a) Pagar a jóia, a quota mensal e os encargos eventuais criados

nos termos dos presentes estatutos;
b) Exercer os cargos associativos para que forem eleitos ou desig-

nados;
c) Comparecer às assembleias gerais e reuniões para que forem

convocados;
d) Prestar colaboração efectiva a todas as iniciativas que concor-

ram para o prestígio e desenvolvimento da associação;
e) Cumprir as determinações emanadas dos órgãos associativos,

bem como as emergentes destes estatutos, tomando, nomeadamente,
o compromisso de dar conhecimento previamente à direcção de toda
a acção da sua parte que, pela sua relevância, interesse ao conjunto
da classe;

f) Abster-se de exercer concorrência desleal, sendo considerada
como tal a prática de preços ou a concessão de condições de paga-
mento que objectivamente conduzam a uma injustificada operação
com prejuízo;

g) Não proceder a ou realizar, acordos de empresa, oficiais ou
particulares, no âmbito de negociações colectivas de trabalho;

h) Em geral, pautar a sua actividade em termos de respeito pelos
objectivos da associação e contribuir para o seu prestígio e o da classe.

2 � Relativamente ao disposto nas alíneas e), f), g) e h), a direc-
ção apreciará, em cada caso, se há ou não razão para agir
associativamente.

Se a direcção deixar aos sócios a liberdade de acção na matéria,
estes deverão preveni-la antes de qualquer atitude da sua parte, de-
vendo a direcção tomar as medidas úteis para que as eventuais diver-
gências não prejudiquem os interesses dos sócios.

ARTIGO 8.º

Jóias e quotas

1 � Compete à direcção propor ao conselho geral, até 30 de
Novembro do ano anterior, àquele em que se destinam a vigorar, o
valor da jóia e o da quota por cada voto e, bem assim, a sua forma
de cobrança, salvo quando nem aquela nem esta sofram alterações.

2 � A fim de habilitar a direcção a calcular o valor da quotização
de cada associado em cada ano e de acordo com a tabela referida no
n.º 3 do artigo 18.º, deverão os associados informar até 15 de Janei-
ro do ano em causa, o número médio de trabalhadores ao serviço no
ano anterior, bem como o valor da facturação do mesmo ano, envi-
ando para esse efeito cópia do quadro de pessoal.

ARTIGO 9.º

Perda da qualidade de sócio

1 � Perdem a qualidade de sócios:
a) Os que deixarem de satisfazer as condições exigidas para a ad-

missão referidas nos presentes estatutos;
b) Os que tenham praticado actos contrários aos objectivos da

associação ou susceptíveis de afectar gravemente o seu prestígio;
c) Os que, tendo em débito quaisquer encargos ou mais de três

meses de quotas, não liquidarem tal débito dentro do prazo que, por
carta registada, lhes for comunicado.

2 � Nos casos referidos nas alíneas anteriores, a exclusão com-
pete à direcção, com recurso para a primeira assembleia geral ordi-
nária. No caso da alínea c), a direcção poderá igualmente decidir a
readmissão, uma vez liquidado o débito.

3 � O sócio excluído, ou aquele que voluntariamente abandone a
associação, perde o direito ao património social, e deverá pagar a
quota correspondente aos três meses seguintes ao da comunicação
da demissão.

ARTIGO 10.º

Disciplina

1 � Constitui infracção disciplinar, e como tal punível nos ter-
mos deste artigo, o não cumprimento de qualquer dos deveres refe-
ridos no artigo 7.º

2 � Compete à direcção a instauração dos processos disciplina-
res e a aplicação das sanções previstas no artigo 11.º destes estatu-
tos.

3 � O associado, objecto de processo disciplinar, dispõe sempre
do prazo de 10 dias úteis contados da notificação dos factos de que
é acusado, para apresentar a sua defesa por escrito, mediante carta
registada dirigida ao presidente da direcção.

4 � A direcção, directamente ou através de instrutor que tenha
nomeado, procederá às diligências probatórias que eventualmente
tenham sido requeridas pelo associado em sua defesa, a menos que as
considere patentemente dilatórias ou impertinentes.

5 � Após a recepção da defesa apresentada pelo associado, a di-
recção dispõe de 30 dias úteis para proferir a decisão. No caso de
serem requeridas, pelo associado, diligências probatórias, a conta-
gem desse prazo terá início após a conclusão dessas diligências.

6 � Das deliberações da direcção em matéria disciplinar, cabe
recurso para a primeira reunião da assembleia geral ordinária, o qual
deverá ser apresentado no prazo de 10 dias úteis após a recepção,
pelo associado, da deliberação tomada.

7 � Das deliberações da assembleia geral sobre a matéria discipli-
nar, poderá recorrer-se para os tribunais comuns, nos termos gerais
de direito.

ARTIGO 11.º

Sanções

1 � As infracções disciplinares previstas no artigo anterior serão
punidas com as seguintes sanções:

a) Primeira advertência;
b) Segunda advertência;
c) Sanção pecuniária, segundo o prudente critério da direcção, até

ao limite de 5000 euros;
d) Exclusão.
2 � A falta de pontual pagamento das contribuições poderá dar

lugar à aplicação de sanções previstas neste artigo, sem prejuízo do
recurso aos tribunais comuns para cobrança das importâncias em
dívida.
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CAPÍTULO III
Cargos sociais

ARTIGO 12.º

Enumeração

São órgãos da associação a assembleia geral, a mesa da assembleia
geral, a direcção, o conselho fiscal e o conselho geral.

ARTIGO 13.º
Mandato

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, da direcção, do
conselho fiscal e do conselho geral serão eleitos por três anos pela
assembleia geral, sendo permitida a sua reeleição e cessando funções
com o acto de posse dos membros que lhes sucederem.

2 � A eleição será feita por escrutínio secreto e em listas sepa-
radas, propostas por um mínimo de cinco associados e deverão ser
entregues ao presidente da assembleia geral até oito dias antes da
sessão em que irão ser votadas e nas quais se especificarão os cargos
a desempenhar pelos associados a eleger.

3 � Os membros da direcção deverão representar, tanto quanto
possível, o universo das empresas associadas, tanto na sua dimensão
como nas modalidades fabris exercidas.

4 � Nenhum associado poderá estar representado em mais do que
um dos órgãos sociais, salvo o caso do conselho geral.

5 � Os associados representados na direcção não podem, salvo
os casos previstos nos estatutos, estar representados em qualquer
outro órgão.

6 � Sempre que se verifique vacatura de um cargo dos órgãos
sociais, seja qual for o motivo, a mesa da assembleia geral fará o seu
preenchimento provisório, até à primeira reunião da mesma assem-
bleia que procederá ao preenchimento definitivo, após prévia audi-
ção do órgão social onde se verificou a vacatura, não se aplicando
esta disposição aos membros da direcção cuja substituição será feita
de acordo com o n.º 5 do artigo 20.º

ARTIGO 14.º
Assembleia geral

1 � A assembleia geral é o órgão soberano de toda a vida da as-
sociação, é constituída por todos os sócios em pleno gozo dos seus
direitos e que tenham pagas as suas quotas até ao mês anterior ao da
reunião da assembleia e será dirigida por uma mesa composta por
um presidente, um 1.º vice-presidente e um 2.º vice-presidente.

2 � Incumbe ao presidente da mesa convocar as reuniões da as-
sembleia geral e dirigir os respectivos trabalhos.

3 � Nas reuniões da assembleia geral cabe aos vice-presidentes
auxiliar o presidente da mesa e substitui-lo nos seus impedimentos,
excepto no conselho geral.

4 � Faltando à reunião um ou mais membros da mesa, os asso-
ciados presentes deverão designar um elemento ou os necessários,
de entre eles, para a completar.

5 � Cada grupo de artesãos será representado em cada assembleia
geral por um dos seus elementos, a ser indicado por carta dirigida ao
presidente da assembleia geral, com a antecedência de oito dias da
data da sua realização.

ARTIGO 15.º
Competências

1 � Compete à assembleia geral, designadamente:
a) Eleger a respectiva mesa, a direcção, o conselho fiscal e o

conselho geral, e proceder à sua destituição;
b) Deliberar sobre a proposta da direcção relativa à fixação de

encargos eventuais imprescindíveis à realização dos fins associativos
a pagar pelos sócios;

c) Apreciar os relatórios e contas da direcção, bem como quais-
quer outros actos e propostas que lhe sejam submetidos;

d) Apreciar os recursos interpostos das deliberações da direcção,
nos termos dos presentes estatutos;

e) Deliberar sobre as alterações dos estatutos e demais assuntos
que legalmente lhe sejam afectos;

f) Definir as linhas gerais de actuação da associação no tocante à
política do sector, à estratégia articulada de desenvolvimento e de-
fesa dos legítimos interesses comuns.

2 � No caso de destituição dos órgãos referidos na alínea a) do
n.º 1 do presente artigo, compete à assembleia geral que deliberou
tal destituição, designar de entre os sócios aqueles que ocuparão os
cargos tornados vagos até à realização de novas eleições, as quais
terão lugar no prazo máximo de 90 dias.

3 � Só se verificará a destituição referida no presente artigo em
caso de grave desvio das finalidades da associação ou prática de cri-
me grave previsto na lei geral.

ARTIGO 16.º

Reuniões

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez por ano,
para apreciar o relatório e contas da direcção relativos à gerência
do ano anterior e para proceder, quando tal deva ter lugar, à eleição
a que se refere a alínea a) do artigo anterior.

2 � A assembleia geral reunirá ainda extraordinariamente sem-
pre que a direcção ou o conselho geral o julguem necessário, ou a
pedido fundamentado e subscrito por mais de um terço dos sócios
no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 17.º

Convocações

1 � A convocação de qualquer reunião da assembleia geral deverá
ser feita por meio de carta ou fax, expedido para cada um dos só-
cios, com a antecedência mínima de 15 dias, e no qual se indicará o
dia, a hora e o local da reunião e a respectiva ordem de trabalhos.

2 � Em casos excepcionais, quando a importância e a urgência
do ou dos assuntos a tratar o justifiquem, a convocação pela direc-
ção pode ser feita sem a antecedência referida no n.º 1 mas sempre
pela forma escrita que a direcção entenda mais rápida e mais conve-
niente.

3 � Não poderão ser tomadas deliberações sobre a matéria estra-
nha à ordem do dia, salvo se todos os sócios estiverem presentes ou
legalmente representados e concordarem com o aditamento.

ARTIGO 18.º
Funcionamento

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convo-
cação desde que estejam presentes ou legalmente representados, pelo
menos, metade dos sócios.

2 � Qualquer associado só poderá fazer-se representar nas assem-
bleias gerais por componentes dos seus corpos gerentes ou, na falta
ou impedimento destes, por outro associado da associação, median-
te credencial devidamente autenticada pela firma representada.

3 � Não se verificando o condicionalismo previsto no n.º 1,
poderá a assembleia funcionar com qualquer número de sócios, em
segunda convocação, 30 minutos depois da hora marcada para a
primeira.

ARTIGO 19.º

Deliberações

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
dos votos presentes ou legalmente representados.

2 � As deliberações sobre alterações aos estatutos exigem, po-
rém, o voto favorável de três quartos do número de associados pre-
sentes ou legalmente representados e que reúnam, pelo menos, 50 %
dos votos expressos.

3 � Cada empresa tem direito aos votos determinados pela tabe-
la de duas entradas, correspondentes, na vertical, ao número de tra-
balhadores e, na horizontal, ao valor da facturação, representada em
milhares de euros e a seguir descrita:

1000 2000 3000 5000 7000 10 000 15 000 20 000 30 000 >30 000

25 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

50 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

75 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

150 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

200 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

300 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

400 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

500 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

>500 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

§ 1.º Os artesãos ou grupos de artesãos poderão ser quotizados
pelo valor mínimo da tabela, por decisão da direcção.
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ARTIGO 20.º

Direcção

1 � A direcção é composta por um presidente e seis vogais, um
dos quais assumirá as funções de vice-presidente nos impedimentos
daquele, eleitos pela assembleia geral, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 13.º

a) O vice-presidente, quando não estiver no exercício efectivo
dessas funções, gozará das prerrogativas dos vogais.

2 � Nas reuniões da direcção terão assento, sem direito a voto,
os presidentes da assembleia geral e do conselho fiscal.

3 � A direcção reúne ordinariamente, pelo menos, uma vez por
mês e extraordinariamente sempre que for convocada pelo presi-
dente, só podendo deliberar estando presentes a maioria dos seus
membros.

4 � As deliberações da direcção serão tomadas por maioria de
votos dos membros presentes, tendo o presidente o voto de qua-
lidade.

5 � Em caso de demissão de um membro da direcção competirá
ao conselho geral eleger um substituto que complete o mandato, salvo
se se tratar do presidente, hipótese em que deverá ser convocada
para o efeito a assembleia geral.

ARTIGO 21.º

Competência

1 � Compete à direcção:
a) Representar a associação, ou fazer-se representar, constituin-

do para o efeito os respectivos mandatários, em juízo e fora dele;
b) Criar, organizar e dirigir os serviços da associação, bem como

contratar o pessoal técnico e administrativo necessário;
c) Cumprir as disposições legais e estatutárias, bem como as deli-

berações da assembleia geral;
d) Apresentar anualmente à assembleia geral relatório e contas,

bem como todos os assuntos a que seja obrigada nos termos dos
presentes estatutos;

e) Submeter à apreciação da assembleia geral ou do conselho ge-
ral, conforme os casos, as propostas que se mostrem necessárias;

f) Tomar todas as resoluções que forem julgadas necessárias à efi-
caz aplicação dos contratos colectivos e demais relações de traba-
lho;

g) Praticar tudo o que for julgado conveniente à realização dos
fins da associação e à defesa do respectivo ramo da indústria;

h) Regulamentar o funcionamento das delegações ou representa-
ções que vierem a ser criadas;

i) Criar comissões técnicas consultivas para as secções ou moda-
lidades fabris sempre que o julgar necessário;

j) Manter os associados informados sobre os assuntos de interesse
para a classe;

l) Elaborar e submeter à aprovação do conselho geral, nos termos
da alínea e) do n.º 3 do artigo 25.º, os orçamentos ordinários e su-
plementares. À direcção é permitida a livre transferência de verbas
dentro do mesmo capítulo do orçamento;

m) Elaborar e submeter, ouvidas as secções interessadas, à apro-
vação do conselho geral, nos termos da alínea d) do n.º 3 do ar-
tigo 25.º, as tabelas dos factores de cálculo dos custos fabris;

n) Deliberar, precedendo parecer favorável do conselho geral, sobre
a abertura de delegações ou quaisquer outras formas de representa-
ção, no País ou no estrangeiro, quando julgar útil e conveniente;

o) Instaurar processos disciplinares aos associados e aplicar as
respectivas sanções de harmonia com o estabelecido nos presentes
estatutos;

p) Nomear ou contratar um secretário-geral, o qual exercerá as
funções que lhe forem expressamente delegadas pela direcção e se-
cretariará as reuniões da direcção, do conselho geral, do conselho
fiscal e da assembleia geral. Esta contratação ou nomeação, será
válida pelo tempo de mandato da direcção.

ARTIGO 22.º

Vinculação da associação

A associação obriga-se com a assinatura de dois membros da di-
recção, sendo contudo necessária a assinatura do presidente ou do
vice-presidente da direcção.

ARTIGO 23.º

Conselho fiscal

1 � O conselho fiscal será constituído por um presidente e dois
vogais efectivos e dois suplentes, eleitos pela assembleia geral.

2 � O conselho fiscal reunirá sempre que convocado pelo presi-
dente ou por qualquer dos seus membros e obrigatoriamente uma vez
por trimestre ou ainda quando a direcção o julgue necessário.

3 � O conselho fiscal terá, relativamente a todos os órgãos da
associação, a competência legalmente atribuída ao conselho fiscal
das sociedades anónimas, com as necessárias adaptações.

ARTIGO 24.º

Conselho geral

1 � O conselho geral será constituído pelo presidente da assem-
bleia geral, que presidirá e terá voto de qualidade, pelo presidente do
conselho fiscal, pelo presidente e pelo vice-presidente da direcção,
ou outro director, e por nove membros, eleitos pela assembleia, tendo
em atenção uma representação equilibrada dos diversos centros e
modalidades fabris. O primeiro da lista dos nove membros será elei-
to como vice-presidente, substituindo o presidente nos seus impedi-
mentos.

2 � O conselho geral reunirá ordinariamente uma vez por ano e
extraordinariamente sempre que o seu presidente o convoque, a
pedido do presidente da direcção, do presidente do conselho fiscal,
ou de três membros deste conselho.

3 � São atribuições do conselho geral:
a) Aprovar as jóias e quotas propostas pela direcção;
b) Analisar a problemática do sector sempre que as circunstâncias

o aconselhem, apreciar a acção da direcção e propor acções a de-
senvolver por esta;

c) Decidir sobre a eventual denúncia de convenções colectivas de
trabalho aplicáveis à indústria de lanifícios, emitir pareceres sobre
as linhas gerais de orientação a adoptar na revisão do clausulado e
das tabelas salariais das mesmas convenções;

d) Proceder à eleição prevista no n.º 5 do artigo 20.º;
e) Aprovar as tabelas dos factores de cálculo dos custos fabris que

obrigatoriamente devem ser propostas pela direcção até 30 de No-
vembro de cada ano, destinadas a vigorar no ano seguinte sem pre-
juízo de poder tomar a iniciativa da sua revisão em qualquer mo-
mento;

f) Aprovar o orçamento da associação, que lhe deverá ser subme-
tido pela direcção até 30 de Novembro do ano anterior a que respei-
te, bem como aprovar os orçamentos suplementares elaborados pela
direcção;

g) Decidir sobre a matéria referida na alínea g) do artigo 3.º

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 25.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 26.º

Receitas

Constituem receitas da associação:
a) O produto das jóias e quotas dos sócios;
b) Quaisquer fundos, donativos ou legados que venham a ser cons-

tituídos e atribuídos, bem como outras receitas previstas na lei;
c) O rendimento de bens próprios.

ARTIGO 27.º

Dissolução e liquidação

1 � A associação dissolve-se por deliberação da assembleia geral,
especial e exclusivamente convocada para o efeito, que envolva o
voto favorável de três quartos do número de todos os associados.

2 � À assembleia que delibere a dissolução pertencerá decidir sobre
o destino a dar aos bens da associação.

Está conforme e confere com o original na parte transcrita.

14 de Maio de 2003. � A Ajudante, Regina Maria Carinhas
Terenas Lino. 3000104374
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CENTRO DE DIA SALVADOR CAETANO E ANA CAE-
TANO � INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDA-
RIEDADE SOCIAL.
Certifico que, por escritura realizada a 13 de Maio de 2003, ini-

ciada a fl. 52 do livro de notas n.º 276-B do 2.º Cartório Notarial de
Vila Nova de Gaia, a cargo do notário, licenciado Alberto da Costa
Santos, foi outorgada uma escritura de rectificação da associação
denominada Centro de Dia Salvador Caetano e Ana Caetano � Ins-
tituição Particular de Solidariedade Social, com sede na freguesia de
Vilar de Andorinho, deste concelho.

Alteram parcialmente o artigo 1.º dos estatutos, que passa a ter a
seguinte redacção:

1.º

A associação denominada Centro de Dia e Jardim de Infância
Salvador Caetano e Ana Caetano é uma instituição particular de
solidariedade social, com sede na Rua do Padre Maia, 77, freguesia
de Vilar de Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

13 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Amélia de Mesquita
Magalhães. 3000103571

ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO SOBE E DESCE

Certifico que, por escritura lavrada em 20 de Fevereiro de 2003,
de fl. 62 a fl. 66 do livro de notas para escrituras diversas n.º 160-B
do Cartório Notarial da Nazaré, a cargo do notário interino, licen-
ciado Saulo Emanuel Pestana e Mota Tavares, foi constituída uma
associação sem fins lucrativos, denominada Associação de
Cicloturismo Sobe e Desce, nos termos constantes nos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A associação tem por objecto a promoção da prática de desporto.

ARTIGO 2.º

1 � Podem ser sócios todos os indivíduos que o aceitem e cuja
actuação não contrarie os princípios e objectivos da associação. Os
menores terão as restrições impostas por lei.

2 � A proposta de admissão de sócio, assinada pelo próprio ou
por um seu representante, é dirigida à direcção que decidirá recusar
ou aceitar. Da decisão de recusa caberá recurso a interpor no prazo
de oito dias, para a assembleia geral.

ARTIGO 3.º

São direitos dos sócios:
a) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais;
b) Comparecer em todas as actividades de iniciativa da associa-

ção;
c) Recorrer das sanções que lhes forem aplicadas e das decisões

que considerem contrárias aos estatutos e regulamento interno apro-
vado;

d) Apresentar sugestões, solicitar informações e esclarecimentos
sobre o funcionamento da associação;

e) Examinar a escrita e demais documentação.

ARTIGO 4.º

São deveres dos associados:
a) Cumprir os estatutos e regulamento da associação;
b) Participar em todas as actividades da vida e gestão administra-

tiva da associação no exercício dos cargos para que forem eleitos ou
designados;

c) Efectuar pontualmente os pagamentos a que estejam obriga-
dos, nomeadamente, as quotas;

d) Contribuir para o bom nome, prestígio e eficácia da associa-
ção.

ARTIGO 5.º

1 � Perde automaticamente todos os direitos o associado que
estiver mais de três meses com a quota em débito.

2 � Perde a qualidade de associado:
a) Automaticamente aquele que, ao fim de um ano com a quota

em débito, não regularize a situação até ao início do ano civil ime-
diato;

b) Através da correspondente sanção disciplinar aquele que com a
sua actuação contrarie os princípios e objectivos da associação.

ARTIGO 6.º

1 � O não cumprimento dos deveres de associado, constitui in-
fracção disciplinar que é passível das seguintes sanções: advertência,
suspensão de direitos e expulsão.

2 � A pena de expulsão é da competência exclusiva da assem-
bleia geral.

3 � Nenhuma das penas pode ser aplicada, sem terem sido comu-
nicados ao associado, os factos e infracções imputados, por carta
registada com aviso de recepção. O associado tem o direito de, no
prazo de 30 dias a contar da data do aviso de recepção, apresentar
a sua defesa com indicação de provas.

ARTIGO 7.º

1 � A associação tem os seguintes órgãos: assembleia geral, di-
recção e conselho fiscal.

2 � A mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal
são eleitos em lista e o mandato tem a duração de dois anos.

3 � Os órgãos sociais poderão ser destituídos pela assembleia geral,
expressamente convocada para o efeito.

ARTIGO 8.º

O exercício de cargos sociais é gratuito. No entanto, os membros
dos corpos sociais têm direito a ser reembolsados das despesas efec-
tuadas, no exercício das suas funções ou por causa delas.

ARTIGO 9.º

1 � As listas de candidatura aos órgãos sociais devem ser subscri-
tas pelos candidatos, podendo ter igual número de suplentes.

2 � As listas de candidatura terão de ser entregues ao presidente
da mesa da assembleia geral até três dias antes da data marcada para
as eleições.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos.

2 � A mesa da assembleia geral é composta por três membros,
eleitos em lista, sendo um presidente, um vice-presidente e um se-
cretário. Compete ao presidente convocar a assembleia geral, dirigir
os trabalhos, redigir as actas, dar posse aos membros dos corpos sociais
no prazo de oito dias subsequentes à sua eleição e exercer as demais
funções que pelos estatutos e regulamento interno lhe sejam permi-
tidas.

ARTIGO 11.º

É da competência da assembleia geral:
a) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais;
b) Apreciar e votar anualmente o balanço, o relatório e as contas

da direcção, bem como o parecer do conselho fiscal;
c) Apreciar e votar o orçamento e o plano de actividades para o

exercício do ano seguinte;
d) Discutir e votar alterações aos estatutos e regulamentos;
e) Aprovar o valor das quotas, mediante proposta da direcção;
f) Regular a forma de gestão da associação, no caso de destituição

dos órgãos sociais, até à realização de novas eleições.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral reunirá em sessão ordinária uma vez por ano,
até ao dia 30 de Dezembro, para deliberar sobre as matérias previs-
tas nas alíneas b) e c) do artigo 11.º, e reunirá extraordinariamente
sempre que for requerido pela direcção, pelo conselho fiscal, a pedi-
do de, pelo menos, metade dos associados no pleno gozo dos seus
direitos, ou por iniciativa do presidente da mesa.

ARTIGO 13.º

1 � A convocação da assembleia deve ser efectuada por meio de
aviso postal expedido para cada um dos associados com a antece-
dência mínima de 15 dias, indicando o dia, a hora, o local e a res-
pectiva ordem do dia.

2 � A assembleia deliberará em primeira convocatória se estive-
rem presentes mais de metade dos associados e em segunda convo-
catória, meia hora depois, com qualquer número de associados pre-
sentes.

3 � As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos asso-
ciados presentes.

4 � As deliberações sobre alterações dos estatutos exigem o voto
favorável de três quartos dos associados presentes.

5 � As deliberações sobre dissolução ou prorrogação da associa-
ção exigem o voto favorável de, pelo menos, três quartos de todos
os associados.
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6 � A assembleia geral decidirá sobre a forma de voto a adoptar;
no entanto, quando deliberar sobre sanções a aplicar aos associados,
o voto será secreto.

ARTIGO 14.º

1 � A direcção é composta por três membros, sendo um presi-
dente, um secretário e um tesoureiro.

2 � A direcção, convocada pelo respectivo presidente, fixará os
pormenores do seu funcionamento, devendo reunir, no mínimo,
quatro vezes por ano, e só pode deliberar com a presença da maioria
dos seus titulares.

3 � As deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente além do seu voto, direito a voto
de desempate.

ARTIGO 15.º

1 � Compete à direcção:
a) Dirigir, coordenar e orientar o trabalho geral da associação;
b) Cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias, regulamen-

tares e as deliberações da assembleia geral;
c) Orientar as relações com outras entidades;
d) Apresentar as propostas de relatório de contas e actividades,

de programa e orçamento;
e) Criar projectos, nomear responsáveis e definir competências;
f) Celebrar contratos, adquirir bens móveis ou imóveis e praticar

os actos necessários à prossecução dos fins, objectivos e actividades
da associação;

g) Contrair empréstimos, fazer hipotecas ou qualquer outro acto
junto das entidades bancárias, mediante autorização da assembleia
geral;

h) Nomear representantes e procuradores da associação.
2 � Todas as competências são delegáveis num ou em mais mem-

bros da direcção.
3 � Para obrigar a associação são necessárias as assinaturas con-

juntas do presidente e do tesoureiro.

ARTIGO 16.º

1 � Compete ao presidente da direcção:
a) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias e dirigir os

respectivos trabalhos;
b) Representar a direcção perante a assembleia geral;
c) Representar a associação em juízo e fora dele.
2 � Consideram-se tacitamente delegadas no presidente as com-

petências previstas nas alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo 15.º

ARTIGO 17.º

1 � O conselho fiscal é composto por um presidente, um vice-
-presidente e um relator.

2 � Compete-lhe fiscalizar a actividade financeira da associação,
dar parecer sobre o relatório e contas a submeter à assembleia geral,
acompanhar o trabalho da direcção e exercer todas as demais fun-
ções consignadas nos estatutos.

3 � Os membros do conselho fiscal poderão assistir às reuniões
da direcção, sem direito de voto.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho fiscal reunirá ordinariamente uma vez por se-
mestre e, extraordinariamente, sempre que necessário.

2 � A convocação é feita pelo presidente por sua iniciativa, a
pedido da direcção ou do presidente da assembleia geral, e só pode
deliberar com a presença da maioria dos seus titulares. As delibera-
ções são tomadas por maioria de votos dos titulares presentes, ten-
do o presidente além do seu voto, direito ao voto de desempate.

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral para apreciar e votar a dissolução da as-
sociação terá que ser expressamente convocada para o efeito, com
o mínimo de três meses de antecedência.

2 � Em caso de dissolução será designada uma comissão liquida-
tária que praticará os actos meramente conservatórios e os necessá-
rios para liquidação do património social e para ultimação dos negó-
cios pendentes, de acordo com o que for definido pela assembleia de
dissolução.

ARTIGO 20.º

1 � A primeira assembleia geral para eleição dos órgãos da asso-
ciação é convocada pelos sócios fundadores que assinaram a escritu-
ra de constituição da associação.

2 � São considerados igualmente sócios fundadores todos aqueles
que participarem na primeira reunião da assembleia geral.

3 � As dúvidas de interpretação e aplicação dos estatutos, bem
como os casos omissos serão resolvidos de acordo com o regula-
mento interno aprovado.

De conformidade com o original.

20 de Fevereiro de 2002. � O Notário Interino, Saulo Emanuel
Pestana e Mota Tavares. 3000094394

ALMAS � ASSOCIAÇÃO LUSO-MACAENSE
DE ACÇÃO SOCIAL

Certifico que, por escritura pública de 15 de Maio de 2003, lavra-
da no 14.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, Joaquim
Manuel Mendes Lopes, a fl. 109 do livro de notas n.º 1209-C, foi
exarada uma escritura de constituição de associação, sem fins lucra-
tivos, denominada ALMAS � Associação Luso-Macaense de Acção
Social, com sede na Avenida do Almirante Reis, 230, rés-do-chão,
esquerdo, em Lisboa, freguesia do Alto do Pina, e que tem por ob-
jecto social promover acções de carácter social junto da população
mais carenciada em especial crianças, idosos e deficientes, com vis-
ta à melhoria da sua qualidade de vida, com duração por tempo in-
determinado.

As condições de admissão e exclusão dos associados, bem como
os bens e serviços com que os associados concorrem para o patri-
mónio social, constam dos seus estatutos.

É o que me cumpre certificar.

15 de Maio de 2003. � O Notário, Joaquim Manuel Mendes
Lopes. 3000104353

JUNTA DE AGRICULTORES DO REGADIO TRADICIONAL
DAS ROCHAS DE BAIXO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 12 de Maio de
2003, lavrada a fls. 8 e seguintes do livro de notas para escrituras
diversas n.º 209-F do 1.º Cartório Notarial de Castelo Branco, a cargo
da notária, licenciada Ana Paula Lopes Alcobia, foi constituída uma
associação, denominada Junta de Agricultores do Regadio Tradicio-
nal das Rochas de Baixo, com sede no lugar de Rochas de Baixo, na
freguesia de Almaceda, concelho de Castelo Branco, e cujo objecto
é assegurar a exploração e conservação do regadio tradicional de
Rochas de Baixo, e no que estes estatutos forem omissos, os casos
serão resolvidos de acordo com a lei e com os princípios gerais de
direito.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Ajudante, Alice Manuela Baptista
Gonçalves Silva Martins. 3000104382

ASSOCIAÇÃO DE KARATEDO SHOTOKAN
GÂNDARA BAIRRADA

Certifico que, por escritura de 15 de Maio de 2003, lavrada de
fl. 72 a fl. 74 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 445-B
do Cartório Notarial de Cantanhede, a cargo do notário, licenciado
Luís Manuel Canha, foi constituída uma associação com a denomi-
nação em epígrafe, com sede na Rua de D. Afonso Henriques, 20,
do lugar de Fontinha, freguesia de Febres, concelho de Cantanhede,
podendo criar núcleos em toda a região centro do País. É um orga-
nismo cultural e desportivo de duração indeterminada, tendo como
meios financeiros as quotizações e outras receitas permitidas por lei,
cujo objecto da associação consiste na promoção, divulgação e prá-
tica de karaté, realização de exames de graduação, representação dos
clubes filiados na federação.

A Associação de Karatedo Shotokan Gândara Bairrada é compos-
ta pelos associados fundadores, colectivos e individuais.

Os associados obrigam-se ao pagamento de uma quota anual cujo
montante será estabelecido por decisão da assembleia geral.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção, o conse-
lho fiscal e o conselho técnico.
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A assembleia geral é constituída por todos os associados no pleno
uso dos seus direitos. A mesa da assembleia geral é composta por um
presidente e dois secretários, competindo-lhe convocar e dirigir as
assembleias gerais e redigir as actas correspondentes.

A direcção é composta por três membros: um presidente, um se-
cretário e um tesoureiro, e compete-lhe a gerência social, adminis-
trativa, financeira e disciplinar da associação.

O conselho fiscal é composto por três membros: um presidente e
dois vogais, e compete-lhe vigiar os actos administrativos e finan-
ceiros da direcção e verificar as suas contas e relatórios, dar parecer
sobre os actos que impliquem aumento de despesa ou diminuição de
receitas sociais devendo reunir, pelo menos, duas vezes por ano.

O conselho técnico é constituído por um presidente e quatro as-
sessores (pelos instrutores ou subinstrutores mais graduados, em nú-
meros não superior a cinco).

Está conforme ao original.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000104412

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ALDEIA
DESPORTIVA DE S. BERNARDO

Certifico, narrativamente, que, no 1.º Cartório Notarial de Aveiro,
no dia 2 de Junho de 2003, iniciada a fl. 142 do livro n.º 165-C, foi
constituída a associação denominada Associação de Moradores da
Aldeia Desportiva de S. Bernardo, com sede na Rua do Centro Des-
portivo, 18, freguesia de São Bernardo, concelho de Aveiro, e por
objecto, representar os associados em tudo o que for de utilidade
para o bem-estar dos residentes da Aldeia Desportiva de S. Bernardo;
defender os direitos e interesses legítimos dos moradores; apoiar
iniciativas no âmbito recreativo, desportivo e cultural, não tem fins
lucrativos.

Podem ser associados todas as pessoas que residam na Rua do
Centro Desportivo de S. Bernardo, Rua da Almeida Desportiva,
Travessa da Cabreira, Rua do Arquitecto Barroca e Rua das Quintas
(até aos limites da aldeia desportiva) e por deliberação da direcção
poderão vir a ser admitidas pessoas de áreas envolventes e ou de
outras zonas da freguesia de São Bernardo.

As receitas da associação dividem-se em ordinárias e extraordiná-
rias: são receitas ordinárias o produto das jóias e quotas, quaisquer
outros créditos com carácter de regularidade; são receitas extraordi-
nárias, os subsídios, os donativos, quaisquer outros créditos de carác-
ter eventual.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal, cujos mandatos têm a duração de dois anos.

Os casos omissos serão resolvidos pela legislação em vigor.

Está conforme.

2 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000105371

JUSTIÇA EM MOVIMENTO � ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE JORNALISMO JUDICIÁRIO

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fl. 64 do livro
n.º 473-D das notas do 11.º Cartório Notarial de Lisboa, foi consti-
tuída uma associação por tempo indeterminado, com a denomina-
ção em epígrafe, tem a sua sede na Rua das Mercês, 36, em Lisboa,
e tem por objecto social a aproximação entre o jornalismo e a vida
e realidade judiciárias, defesa sócio-económica, bem como a valori-
zação sócio-profissional e cultural dos profissionais que exercem o
jornalismo judiciário.

Os associados poderão ser todos os jornalistas preferencialmente
ligados à área judiciária e licenciados em Direito e ou comunicação
social com habilitação própria em jornalismo judiciário que aceitam
os estatutos e princípios fundamentais neles definidos.

As propostas de admissão dos associados não efectivos terão de
ser subscritas por um mínimo de três associados efectivos e aprova-
dos pela direcção. Da recusa de admissão cabe recurso para a assem-
bleia geral, desde que subscrito por um mínimo de cinco associados.

A direcção poderá propor à assembleia geral a exclusão de qual-
quer associado por actos que contrariem os princípios estatutários.

A proposta de exclusão deverá ser sempre fundamentada.
São ainda causas de perda de qualidade de associado:
a) Os que solicitarem à direcção, por escrito a sua demissão, que

será apresentada em assembleia geral;
b) Os que, de modo grave e ofensivo, faltarem ao cumprimento

dos devedores de associado, sendo a exoneração aprovada em as-
sembleia geral;

c) Os que não respeitarem, sistematicamente, os princípios legais,
éticos e deontológicos que norteiam a profissão e os estatutos.

O associado que haja perdido esta qualidade não tem direito algum
ao património da associação ou à reposição das importâncias com
que para ela haja contribuído, nem pode fazer uso de qualquer insíg-
nia, logótipo, formulário ou impresso da associação.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, Luís Manuel Manito
Marques. 3000102952
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AVEIRO
ALBERGARIA-A-VELHA

HERKULIS � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, S. A.

Sede: Quinta da União, Branca, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1077/030404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
030404.

Certifico que, por escritura pública de 28 de Março de 2003, a
fl. 80 do livro n.º 447-A do 8.º Cartório Notarial do Porto, já depo-
sitada na respectiva pasta, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HERKULIS � Comércio de Máqui-
nas e Equipamentos Agrícolas, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Quinta da União, freguesia de Branca,
concelho de Albergaria-a-Velha, podendo ser transferida, nos ter-
mos da lei, por simples deliberação do conselho de administração.

2 � O conselho de administração poderá criar, no País ou no
estrangeiro, as delegações ou quaisquer outras formas locais de re-
presentação que julgue convenientes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a compra, venda, revenda,
fabrico, comércio, exportação e importação de máquinas e equipa-
mentos agrícolas e industriais e respectivos componentes, represen-
tações e demais actividades conexas.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, representado por 50 000 acções no valor nominal de
1 euro cada.

2 � Os accionistas terão preferência na subscrição de novas ac-
ções, em futuros aumentos de capital.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis, a requerimento e a custas do accionista.

2 � No caso de as acções serem representadas por títulos, pode-
rão existir títulos de 1, 10, 100, 1000 e 10 000 acções.

3 � Os títulos serão assinados por um administrador, podendo a
assinatura ser de chancela quando autorizada, enquanto não for adop-
tado o sistema de desmaterialização dos títulos.

4 � Poderão ser emitidas acções sem direito a voto, que poderão
ser remíveis pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um pré-
mio, se a assembleia geral assim o deliberar, devendo, sendo esse o
caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de remição.

5 � No caso de incumprimento da obrigação de remição, a socie-
dade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em mon-
tante a determinar na data em que se verificar a deliberação de
emissão.

6 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legisla-
ção aplicável.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções de um accionista,
com o seu acordo e, independentemente do seu consentimento, nas
seguintes situações:

a) Em caso de arresto, arrolamento, penhora, apreensão judicial
das acções ou inclusão das mesmas em massa falida ou insolvente;

b) No caso das acções nominativas serem cedidas ou transmitidas
sem o consentimento da sociedade.

2 � O conselho de administração comunicará por escrito aos
accionistas a sua intenção de amortizar as referidas acções, nos ter-
mos aqui previstos.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico,
aferido pelo último balanço aprovado.

4 � O capital social deverá ser reduzido em conformidade com o
número de acções amortizadas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos ac-
cionistas ou do conselho de administração.

2 � Poderão ser emitidas obrigações convertíveis em acções de
categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de acções
de categorias especiais.

3 � Na hipótese de ser deliberado pelo conselho de administra-
ção, a emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referidos no
número anterior deverão existir as categorias especiais de acções aí
mencionadas.

ARTIGO 8.º

1 � Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias
além das entradas, devendo o montante, elementos essenciais e o
carácter oneroso ou gratuito serem fixados pela assembleia geral.

2 � Poderão ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre os
lucros do exercício, desde que observadas as disposições do artigo 297.º
do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

A sociedade é gerida por um administrador único ou por um con-
selho de administração, composto por três ou cinco membros, elei-
tos em assembleia geral, os quais designarão o presidente, caso não
tenha sido já designado naquela assembleia.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único, se o houver;
b) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
c) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
d) Pela assinatura de um administrador, se para intervir no acto

ou actos tiver sido designado em acta pelo conselho de administra-
ção;

e) Pela assinatura de um mandatário, nos termos da lei;
f) Pela assinatura do administrador-delegado, quando o houver, nos

termos que lhe hajam sido conferidos.
2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados

por um só administrador ou mandatário.

ARTIGO 11.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração reunirá, nos termos da lei e,
além disso, todas as vezes que o presidente ou dois dos membros o
convoquem, devendo as deliberações que forem tomadas constar das
respectivas actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria de votos, tendo o
presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuni-
ões do conselho por outro administrador, mediante carta, que expli-
cando o dia e a hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao
presidente, mencionada na acta e arquivada.

4.  Empresas � Registo comercial
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ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente que serão obrigatoriamente revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição
que as substituam que, até oito dias antes da realização da assem-
bleia, as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas;

b) Registadas em seu nome nos livros da sociedade ou depositadas
numa instituição de crédito, sendo ao portador;

c) Inscrito em conta de valores mobiliários escriturais, se reves-
tirem essa natureza.

2 � O depósito em instituição de crédito e a inscrição referida
na alínea c) do número anterior, têm de ser comprovadas por carta,
emitida por essa instituição, que dê entrada na sociedade, pelo me-
nos, oito dias antes da data da realização da assembleia.

3 � Os accionistas e os obrigacionistas sem direito a participar
nas assembleias gerais, e que não exerçam cargos nos órgãos sociais,
só poderão assistir a elas se forem previamente autorizados, pelo
presidente da mesa, podendo, todavia, tal autorização ser revogada
pela assembleia geral por maioria simples dos votos expressos.

ARTIGO 15.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascenden-
te ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante car-
ta dirigida ao presidente da mesa, que indique o nome, domicílio do
representante e data da assembleia.

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem, através de carta dirigida ao presidente da
mesa da assembleia geral, indicando o nome e morada do represen-
tante, a extensão dos poderes que lhe forem conferidos assim como
a data, a ordem de trabalhos e a hora da reunião, cuja autenticidade
será apreciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 16.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no primeiro trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de adminis-

tração ou o fiscal único o julguem conveniente, ou a requerimento
de accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital
imposto por lei para este efeito.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria absoluta dos votos apurados em cada reunião, salvo quando a lei
ou os estatutos exigirem maioria qualificada.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 18.º

Os membros dos órgãos sociais serão remunerados ou não, con-
forme o que for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 19.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro
anos, sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

2 � O mandato do revisor oficial de contas durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

ARTIGO 20.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de presta-
ção de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessárias à

formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente
a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar
distribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 21.º

1 � Em caso de emissão de novas acções, em virtude de aumento
de capital, estas só quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme for
determinado na deliberação de aumento e, na falta de tal delibera-
ção, proporcionalmente ao período que medeia entre a entrega das
cautelas ou dos títulos provisórios e o encerramento do exercício
social.

2 � Em caso de aumento de capital social, por incorporação de
reservas, a emissão de novas acções respeitará a proporção de entre
as várias categorias existentes sendo, pois, atribuídas ao accionista
da espécie por ele detida.

ARTIGO 22.º

1 � As deliberações que importem alterações aos presentes esta-
tutos ou aumentos de capital terão de ser aprovadas por accionistas
que representem, pelo menos, três quartos dos votos emitidos.

2 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada em assembleia geral, por maioria re-
presentativa de três quartos do capital social.

ARTIGO 23.º

A sociedade poderá designar um secretário da sociedade e suplen-
te, nos termos e com as funções previstas nos artigos 446.º-A e B
do Código das Sociedades Comerciais.

Disposições transitórias

ARTIGO 24.º

Ficam já nomeados os seguintes órgãos sociais, com dispensa de
caução, para o primeiro quadriénio:

Mesa da assembleia geral: presidente, Paula Cristina Silva Paço
Lopes, casada, residente no Edifício Florida, Rua Nova, 2.º, direito,
Loureiro, Oliveira de Azeméis; secretário, Ricardo Miguel de Maga-
lhães e Silva, solteiro, maior, residente em Alviães, Palmaz, Olivei-
ra de Azeméis.

Conselho de administração: presidente, Mário Alberto Pires Lo-
pes, casado, residente na Rua de Ferreira de Castro, sem número,
Loureiro, Oliveira de Azeméis; vogais: Manuel Ferreira da Silva, ca-
sado, residente na Quinta da União, freguesia de Branca, Albergaria-
-a-Velha, e António Carlos Baptista e Silva, casado, residente em
Aviães, Palmaz, Oliveira de Azeméis.

Fiscal único: Ledo, Morgado & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, pessoa colectiva n.º 502222344, inscrita na
Câmara dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 63, registada na
CMVM com o n.º 1166, com sede no Bom Sucesso Trade Center,
Praça do Bom Sucesso, 61, 13.º, Porto, representada pelo Dr. Jorge
Manuel Felizes Morgado, revisor oficial de contas n.º 775, com a
identificação fiscal n.º 109318200, residente na Rua de Alfredo Keil,
2732, 6.º, E, Porto; revisor oficial de contas suplente, Dr. Jorge
Bento Martins Ledo, revisor oficial de contas n.º 591, com a iden-
tificação fiscal n.º 127125841, divorciado, residente na Rua Fresca,
263, Leça da Palmeira, Matosinhos.

ARTIGO 25.º

A administração poderá efectuar, por conta e em nome da socie-
dade, todas as operações relativas ao objecto social, mesmo antes
do registo definitivo do contrato de sociedade, operações que desde
já são assumidas pela sociedade, nos termos e para os efeitos dos
artigos 19.º e 40.º do Código das Sociedades Comerciais.

Conferida, está conforme.

4 de Abril de 2003. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2003388117

AROUCA

MAGRIMAL � MÁQUINAS AGRÍCOLAS
DE MANSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 244/
061289; inscrição n.º 9.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto do
acto de registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 5/030225 � Redenominação de quotas e alte-
ração parcial do contrato.
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Artigo alterado: 3.º
Capital social: 24 939,90 euros.
Sócios e quotas:
a) José Gomes dos Santos, 12 469,95 euros;
b) Abílio Gomes dos Santos, 12 469,95 euros.

Está conforme.

22 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000214596

CENTRO MÉDICO DE AROUCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 381/
060994; identificação de pessoa colectiva n.º 503291960; inscrição
n.º 20.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto do
acto de registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 2/030227 � Redenominação e alteração parcial
do contrato.

Artigo alterado: 4.º
Capital social: 24 939,90 euros.
Sócios e quotas:
a) Maria da Conceição Pinho Teixeira da Rocha Cunha,

9352,46 euros;
b) Isabel Maria de Oliveira Brandão, 3117,49 euros;
c) Olindina Quaresma Pereira Miller, 3117,49 euros;
d) Glória da Conceição Gomes Teixeira de Almeida Costa,

3117,49 euros;
e) Virgílio Alexandre Lopes de Oliveira, 1246,99 euros;
f) Fernando de Almeida Fontes, 2493,99 euros;
g) Centro Médico da Praça, L.da, 2493,99 euros.

Está conforme.

22 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000214594

AVEIRO

WEBER E BROUTIN, PORTUGAL � FÁBRICA
DE ARGAMASSAS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1144/
781009; identificação de pessoa colectiva n.º 500778027; inscrições
n.os 17, 18 e 19; números e datas das apresentações: 13/030305, 13/
030326 e 7/030305.

Certifico os seguintes factos:
A sociedade em epígrafe alterou o pacto social, tendo sido altera-

dos o n.º 1 do artigo 1.º e os artigos 2.º e 14.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Saint-Gobain Weber Cimenfix,
Argamassas Industriais, S. A., e tem a sua sede na Zona Industrial da
Taboeira, freguesia de Esgueira, concelho de Aveiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e indústria de produtos
complementares da construção civil, colas e isolamentos, bem como
fabrico de argamassas industriais.

ARTIGO 14.º

A sociedade vincula-se mediante a intervenção:
a) Do presidente do conselho de administração e do administra-

dor-delegado;
b) Do presidente do conselho de administração e de um adminis-

trador;
c) Do administrador-delegado e de um administrador;
d) De procurador em conjunto com um dos seguintes membros do

conselho de administração: o presidente do conselho de administra-
ção, o administrador-delegado, um administrador.

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterados o n.º 1 dos
artigos 8.º e 13.º e os artigos 15.º e 16.º, que passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral reunirá sempre que for convocada pelo
presidente da mesa, ou, nos casos especiais previstos na lei, pelo
fiscal único ou pelo tribunal.

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, duas ve-
zes por ano, e sempre que for convocado pelo presidente, por sua
iniciativa ou a pedido de um administrador ou do fiscal único.

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que deve
ser um revisor oficial de contas, o qual tem um suplente que será o
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas,
eleitos em assembleia geral, pelo período de três anos, podendo ser
reeleitos.

ARTIGO 16.º

Os membros do conselho de administração e do fiscal único serão
ou não remunerados, consoante a assembleia geral deliberar.

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente, Pablo Morilo Romero;

administradores: Louis Moynard, Pierre Tracol e Denis Simon Alberic
Louis Vinck; administrador-delegado, Luís Carlos Campos Matos
Folque.

Fiscal único: efectivo, Bernardes Sismeiro & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas n.º 25, com sede nos Edifícios
As Caravelas, Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, 5.º, direito, Lisboa,
representada por Hermínio António Paulos Afonso, revisor oficial
de contas n.º 712, casado, residente na Rua de 9 de Julho, 40-A, 8.º,
habitação 7, Porto; suplente, José Pereira Alves, revisor oficial de
contas n.º 711, casado, residente na Rua de Alfredo Keil, 257-A,
3.º, esquerdo, Porto.

Data da deliberação: 29 de Janeiro de 2003.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

26 de Março de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000039316

CASTELO DE PAIVA

FONTES & DINIS, L.DA

Sede: Cruz da Agra, São Martinho de Sardoura,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 81/880330; identificação de pessoa colectiva n.º 501947329; data
do depósito: 20020626.

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

16 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401159

JOAQUIM TAVARES & ROCHA, L.DA

Sede: Ourais, Raiva, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 344/000727; identificação de pessoa colectiva n.º 505073501;
data do depósito: 20020628.

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

16 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401035

CAMISÃO, RIBEIRO & VINAGRE, L.DA

Sede: Rua Direita, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 314/991012; identificação de pessoa colectiva n.º 504622854;
data do depósito: 20020628.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

16 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401043

IRMÃOS COSTA, L.DA

Sede: Vale da Rua, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 39/790507; identificação de pessoa colectiva n.º 500275467; data
do depósito: 20020628.

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

16 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401027

VIAPAIVENSE � REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: São Pedro, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 346/000829; identificação de pessoa colectiva n.º 505083973;
data do depósito: 20020628.

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

16 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401000

FERNANDO MANUEL DA SILVA SANTOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Carreiros, Bairros, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 403/20010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505661551;
data do depósito: 20020628.

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

16 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401019

COSTA, CARVALHO, L.DA

Sede: Curvite, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 109/171090; identificação de pessoa colectiva n.º 502408049;
data do depósito: 20020627.

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

17 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401272

SAPAZUL � SANITÁRIOS, PAVIMENTOS
E AZULEJOS, L.DA

Sede: São Pedro, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 196/950215; identificação de pessoa colectiva n.º 503379514;
data do depósito: 20020627.

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

17 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401256

LOPES, MONTEIRO & SILVA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Crava, São Martinho de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 364/20010212; identificação de pessoa colectiva n.º 505110873;
data do depósito: 20020627.

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

17 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401280

TINTAS E VERNIZES SARDÃO, L.DA

Sede: Serradelo, Raiva, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 353/001113; identificação de pessoa colectiva n.º 505155079;
data do depósito: 20020701.

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

16 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401094

SOCIEDADE DE TRANSPORTES
JOSÉ ROCHA & FILHOS, L.DA

Sede: Curvite, Sobrado, Castelo de Paiva
Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula

n.º 361/20010125; identificação de pessoa colectiva n.º 505215950;
data do depósito: 20020701.

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

16 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401086

PASTELARIA AMORA DOCE, L.DA

Sede: Oliveira do Arda, Raiva, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 299/990413; identificação de pessoa colectiva n.º 504630288;
data do depósito: 20020627.

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

17 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401248

CARVALHO & SILVA, L.DA

Sede: Gração, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 11/750716; identificação de pessoa colectiva n.º 500328900; data
do depósito: 20020701.

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

16 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401132
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OS PATUSQUINHOS � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua do Padre David Amorim, Santa Maria de Sardoura,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 130/911217; identificação de pessoa colectiva n.º 502647108;
data do depósito: 20020701.

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

16 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401124

SOARES DA COSTA & IRMÃOS, L.DA

Sede: Nogueira do Rio, Pedorido, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 158/921126; identificação de pessoa colectiva n.º 502886960;
data do depósito: 20020626.

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

17 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401213

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
FERNANDES & DINIS, L.DA

Sede: Lagarém, São Martinho de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 185/940307; identificação de pessoa colectiva n.º 503162957;
data do depósito: 20020626.

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

17 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401205

SAMPAIO & SILVA, L.DA

Sede: Ranha, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 79/880328; identificação de pessoa colectiva n.º 501951709; data
do depósito: 20020627.

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

17 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401230

SANTA MARIA DA FEIRA

COSTA, PEREIRA & CARDOSO, L.DA

Sede: Malaposta, Caldas de São Jorge, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3386/920103; identificação de pessoa colectiva n.º 502683767;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 29/021023.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Reforço do capital social para 6000 euros, sendo o aumento de

14,43 euros, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-

porção e em reforço das quotas, e foi alterada a redacção dos arti-
gos 1.º e 3.º do pacto social, que passou a ser a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Costa, Pereira & Cardoso, L.da, e tem
a sua sede no lugar de Malaposta, da freguesia de Caldas de São Jor-
ge, concelho de Santa Maria da Feira.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 6000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo duas no
valor de 2332,50 euros, propriedade cada uma de José Maria Cardo-
so e Manuel de Freitas Pereira, e uma outra de 1335 euros, proprie-
dade de Manuel Augusto da Silva Costa.

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

5 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000958923

SANTOSILVA � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Sede: Zona Industrial do Roligo, Espargo,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8018/021029; identificação de pessoa colectiva n.º 501963456;
inscrição n.º 6; números e data da apresentação: 10-11/021029.

Certifico que a sociedade mudou a sede para a Zona Industrial do
Roligo, freguesia de Espargo, concelho de Santa Maria da Feira, e
foi alterada a redacção dos artigos 1.º, n.º 1, e 3.º do pacto social,
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SANTOSILVA � Artigos de
Desporto, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial do Roligo, fre-
guesia de Espargo, concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 59 855 euros e 75 cêntimos, dividido em três quotas:
uma de 29 927 euros e 87 cêntimos e uma de 12 469 euros e 95 cên-
timos, ambas pertencentes ao sócio José de Paiva da Silva, e uma de
17 457 euros e 93 cêntimos, pertencente à sócia Maria da Concei-
ção Fernandes Paiva da Silva.

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

Conferida, está conforme.

3 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2000951040

SILVA & RAMOS, L.DA

Sede: Candal, Lobão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2470/880516; identificação de pessoa colectiva n.º 501981993;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 39/011220.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Reforço do capital social para 1 002 410$, sendo o aumento de

602 410$, realizado por incorporação de resultados transitados e
subscrito pelos sócios na proporção e em reforço das quotas, rede-
nominação do capital social para euros, e foi alterada a redacção do
artigo 3.º do pacto social, que passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, assim distribuídas:

a) Joaquim da Silva Ramos, com a quota do valor de 2500 euros;
b) Manuel Correia da Silva, com a quota do valor de 2500 euros.
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Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

5 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 1000213979

FERREIRA GOMES & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua do Brasil, 409, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4508/951010; identificação de pessoa colectiva n.º 502904917;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 14/021010.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Reforço do capital social para 1 002 410$, sendo o aumento de

602 410$, realizado em dinheiro igualmente pelos sócios para re-
forço das respectivas quotas, redenominação do capital para euros,
alteração da sede para a Rua do Brasil, 409, freguesia de Lourosa, e
alteração do pacto.

Artigo alterado: 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas no valor de 2500 euros, per-
tencentes uma ao sócio José António das Neves Oliveira e outra à
sócia Maria Glória Ferreira Gomes.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000213977

INFINICOR � INDÚSTRIA DE CORTIÇA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Parque, 1111, Lourosa, Santa Maria da Feira
(anteriormente: Rua do Comendador Sílvio, 599, Lourosa,

Santa Maria da Feira)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6851/010521; identificação de pessoa colectiva n.º 504141201;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
18/021029.

Certifico que foi efectuado o registo, cujo extracto é o seguinte:
Deslocou a sede para a Rua do Parque, 111, freguesia de Lourosa,

concelho de Santa Maria da Feira.

7 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000951066

CONSTRUÇÕES � CASTRO & LINO, L.DA

Sede: Travessa de Penoucos, 19, rés-do-chão, fracção D,
Penoucos, Fiães, Santa Maria da Feira

(anteriormente: Rua Central, 3225, 1.º, direito, frente, Lourosa,
Santa Maria da Feira)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5778/981203; identificação de pessoa colectiva n.º 504397184;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
21/021107.

Certifico que foi efectuado o registo, cujo extracto é o seguinte:
Deslocou a sede para a Travessa de Penoucos, 19, rés-do-chão,

fracção D, Penoucos, freguesia de Fiães, concelho de Santa Maria da
Feira.

12 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000951287

SILVA & FERREIRA, L.DA

Sede: Rua de Manhouce, Arrifana, Santa Maria da Feira
(anteriormente: Laceiras, Arrifana, Santa Maria da Feira)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1503/791122; identificação de pessoa colectiva n.º 500908141;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
21/021108.

Certifico que foi efectuado o registo, cujo extracto é o seguinte:
Deslocou a sede para a Rua de Manhouce, freguesia de Arrifana,

concelho de Santa Maria da Feira.

12 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000950647

ELIZABETE LIGEIRO � CORTIÇAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Pereiras, 359, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7006/010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505480085;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/021107.

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

Dissolução.
Prazo para a liquidação: o legal (n.º 1 do artigo 150.º do Código

das Sociedades Comerciais).

Conferida, está conforme o original.

12 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000951279

ESPINELA VERMELHA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Bessada, 692, Nogueira da Regedoura,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6301/000211; identificação de pessoa colectiva n.º 504803367;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/021105.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encer-
ramento da liquidação, tendo sido aprovadas e encerradas as contas
em 10 de Outubro de 2002.

Conferida, está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000951520

AGOSTINHO & GONÇALVES, L.DA

Sede: Meladas, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2859/890921; identificação de pessoa colectiva n.º 502221828;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/021104.

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

Reforço do capital social para 25 000 euros, sendo o aumento de
23 004,80 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na
proporção e em reforço das quotas, e alteração do pacto.

Artigo alterado: 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 12 500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000951481
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SITARO � ALARMES, RÁDIOS E COMPONENTES
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Outeiro, Riomeão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8048/021122; identificação de pessoa colectiva n.º P 506329836;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/021122.

Certifico que por Paula Maria Dias Marques da Silva e Paulo Ri-
cardo Ferreira Gomes, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SITARO � Alarmes, Rádios e
Componentes para Automóveis, L.da

2 � A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é no lugar do Outeiro, freguesia de Riomeão,
concelho de Santa Maria da Feira.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, e
poderão ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas
de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto importação, exportação, represen-
tações, manutenção e montagem de rádios, alarmes e componentes
para automóveis. Importação e comércio de automóveis. Importa-
ção e comércio de telemóveis e material de electrónica e som.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
10 000 euros, representado por duas quotas: uma de 8000 euros, per-
tencente à sócia Paula Maria Dias Marques da Silva, e outra de
2000 euros, pertencente ao sócio Paulo Ricardo Ferreira Gomes.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vende-
rão ou não juros, conforme se delibere.

2 � Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até quantia igual ao capital so-
cial.

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre
sócios, ficando desde já autorizada a divisão para esse efeito.

2 � A cessão de quotas a estranhos fica dependente do consenti-
mento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito de prefe-
rência, deferido aos sócios quando aquela não quiser ou não puder
exercer tal direito.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta aos gerentes, que podem
ser ou não sócios, e que serão designados por deliberação da assem-
bleia geral.

2 � São desde já designados como gerentes todos os sócios e
Joaquim Luís Lago da Silva, casado, natural da freguesia e concelho
de Espinho, residente na Rua do Coteiro, 159, bloco A, entra 1, 1.º,
direito-ENT, Grijó.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção conjunta de dois
gerentes, sendo obrigatória a assinatura do gerente Joaquim Luís Lago
da Silva.

4 � Em ampliação dos seus poderes de gerência, podem os ge-
rentes comprar, vender imóveis e celebrar contratos de arrendamento
ou leasing mobiliário ou imobiliário.

ARTIGO 8.º

Em caso de morte de qualquer sócio, a quota transmite-se aos seus
sucessores, os quais deverão escolher um de entre si que os represen-
te, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá proceder à amortização da quota de qual-
quer sócio, quando for permitido por lei e nos seguintes casos:

a) Quando adjudicada ao cônjuge não sócio em partilha resultante
de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens; e

b) Quando arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa
falida ou insolvente.

2 � A amortização será efectuada pelo valor apurado em face do
último balanço aprovado.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000951961

MANUEL ALEXANDRE SOARES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1403/780825; identificação de pessoa colectiva n.º 500790272;
depósito n.º 694; data: 26062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Conferida.

22 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000214213

ALMEIDA PINTO & PINTO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1659/810925; identificação de pessoa colectiva n.º 501196862;
depósito n.º 699; data: 26062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Conferida.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000214212

STAND DOS DEZASSETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3695/930121; identificação de pessoa colectiva n.º 502959657;
depósito n.º 722; data: 26062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Conferida.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000214210

TRANSPORTES CENTRAIS DE TABOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4890/020626; identificação de pessoa colectiva n.º 500959463;
depósito n.º 691; data: 26062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Conferida.

22 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000214207

AMORIM EMBALAGENS, S. A.

Sede: Rua de Meladas, 380, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6005/990616; identificação de pessoa colectiva n.º 504393995;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 26/021016.
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Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo
sido aprovadas e encerradas as contas em 7 de Fevereiro de 2002.

Conferida, está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000214205

M. A. FERREIRA DA SILVA � IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4083/940426; identificação de pessoa colectiva n.º 503194760;
depósito n.º 721; data: 26062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Conferida.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000214209

TABACARIA DOS DEZASSETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3687/930112; identificação de pessoa colectiva n.º 502907304;
depósito n.º 720; data: 26062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Conferida.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000214208

FOLHA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3516/920521; identificação de pessoa colectiva n.º 502773952;
depósito n.º 725; data: 26062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Conferida.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000214206

ALBANO CARVALHO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3188/901031; identificação de pessoa colectiva n.º 502514639;
depósito n.º 732; data: 26062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Conferida.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000214204

MIGUÉIS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4771/960717; identificação de pessoa colectiva n.º 503697826;
depósito n.º 734; data: 26062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Conferida.

12 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000214202

EGITRON � ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4976/970131; identificação de pessoa colectiva n.º 503842060;
inscrição n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e datas das apresentações: 19 e 18/980709, 147/011227 e
23/021105.

Certifico que cessou funções a gerente Cristina Maria Milheiro
Gomes, por renúncia, em 3 de Junho de 1998; o capital social foi
reforçado para 1 002 410$, sendo o aumento de 602 410$, realiza-
do em dinheiro, e subscrito pelos sócios na proporção e em reforço
das quotas; redenominação do capital social para euros, e foi altera-
da a redacção do artigo 3.º e do corpo e § 1.º do artigo 4.º do pacto
social, que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio António Armindo
da Silva Oliveira e à sócia Maria Zélia Nogueira Leandro Oliveira, já
nomeados gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

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

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 1000214309

MAFUTA � CAFÉ, SNACK-BAR E ADEGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4359/950321; identificação de pessoa colectiva n.º 503495000;
inscrição n.º 6; números e datas das apresentações: 1/020322 e 2/
021118.

Certifico que o capital social foi reforçado para 1 002 410$, sen-
do o aumento de 602 410$, realizado em dinheiro, e subscrito pelos
sócios na proporção e em reforço das quotas, redenominação do
capital social para euros, e foi alterada a redacção do artigo 3.º do
pacto social, que passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 2500 eu-
ros, titulada em nome do sócio Manuel Joaquim Ribeiro da Silva, e
outra de 2500 euros, titulada em nome da sócia Felismina Rosa
Amorim da Silva.

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

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 1000214307

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

M. CARMONA & IRMÃOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 170/540817; identificação de pessoa colectiva n.º 500172242;
data do depósito: 20030409.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epí-
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grafe, foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade
os documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2002.

Conferida, está conforme.

21 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Neves
Alves Maia Luís. 2002922772

COIMBRA

COIMBRA

BRITO, PEREIRA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2506;
identificação de pessoa colectiva n.º 500993521.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214334

HELENA ROSA L. RIBEIRO FONSECA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7028;
identificação de pessoa colectiva n.º 504098195.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000213869

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE MANGUALDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7139;
identificação de pessoa colectiva n.º 504152777.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000213865

ADELINO FERREIRA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4989;
identificação de pessoa colectiva n.º 502824166.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000214234

CIRO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7226;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208632.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000758568

POPICEL � PÓVOA PINHEIRO, CANALIZAÇÕES
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6901;
identificação de pessoa colectiva n.º 504010735.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214233

PLANOSOLO � ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6345;
identificação de pessoa colectiva n.º 503635405.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000214232

IRMÃOS PINTO DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8291;
identificação de pessoa colectiva n.º 505054990.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000214230

CONTA ÍMPAR � ASSESSORIA DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8359;
identificação de pessoa colectiva n.º 505202735.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000214228

SPOTGER � GESTÃO DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6820;
identificação de pessoa colectiva n.º 503961736.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000214226

CIGRAN � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6778;
identificação de pessoa colectiva n.º 502468807.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000214224



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 164 � 18 de Julho de 200315 150-(22)

IMPORBAN III � SERVIÇOS E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6070;
identificação de pessoa colectiva n.º 503508284.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000214221

CAFÉ, SNACK-BAR RAINHA SANTA DE JOAQUIM
PINTO ÓRFÃO & MARIA JOSÉ PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6682;
identificação de pessoa colectiva n.º 503943541.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000214220

RECOCHINA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4563;
identificação de pessoa colectiva n.º 502584580.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214219

RAULCONTA � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4583;
identificação de pessoa colectiva n.º 502582456.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000214218

REVERCASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6111;
identificação de pessoa colectiva n.º 503513512.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000214217

ELGENERAL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7799;
identificação de pessoa colectiva n.º 504553020.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000214216

FLÁVIA & FILIPA � COMÉRCIO A RETALHO
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7085;
identificação de pessoa colectiva n.º 504098438.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214215

BICHO, COSTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7803;
identificação de pessoa colectiva n.º 504636472.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214214

CONCIVILAR � CONSTRUÇÃO CIVIL DE LARÇÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4234;
identificação de pessoa colectiva n.º 502324171; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 19/020702.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-
ros e, em consequência, foram alterados os artigos 3.º e 8.º e adita-
mento do § único do artigo 1.º do pacto social, os quais ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

....................................................................................................
§ único. A gerência, por si só, poderá deslocar a sede para outro

local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem
assim, abrir ou encerrar delegações, filiais, sucursais, agências ou
quaisquer outras formas legais de representação no País ou no es-
trangeiro, quando o julgue necessário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
bens e outros valores constantes da contabilidade, é de 5000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas dos sócios: uma do sócio
Augusto Jesus de Oliveira, no valor nominal de 2750 euros; uma do
sócio António Manuel Mendes de Oliveira, no valor nominal de
1250 euros, e uma do sócio Marcolino de Jesus Dias, no valor no-
minal de 1000 euros.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital, no âmbito do previsto no artigo 210.º do Código das Socieda-
des Comerciais, até um montante global correspondente ao dobro
do capital social, as quais serão reembolsadas quando julgadas dis-
pensáveis, incumbindo à assembleia geral que delibere o reembolso a
fixação da data e da forma do mesmo.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000214027

FORTUNATO E SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5249;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/020930.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi depo-
sitada a escritura de que consta a dissolução e encerramento da li-
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quidação da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das
contas em 24 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000752675

RURALIS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7281;
identificação de pessoa colectiva n.º 504217097; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 13/021021.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 15 de Abril de 2002,
a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000756352

CIOGA BEM ESTAR � ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5848;
identificação de pessoa colectiva n.º 503348520; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 3/020916.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 14 de Agosto de
2002, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000752829

V. E. M. G. � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7152;
identificação de pessoa colectiva n.º 504183559.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214136

CAMPOS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 968;
identificação de pessoa colectiva n.º 500051801.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214133

DONA IDÉIA � SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3990;
identificação de pessoa colectiva n.º 502137347.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214131

PATRÃO RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2951;
identificação de pessoa colectiva n.º 501335757.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214129

VALE LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6355;
identificação de pessoa colectiva n.º 503649538.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214128

GASTRO MÉDICA � ENDOSCOPIA DIGESTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3750;
identificação de pessoa colectiva n.º 501926542.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214126

PADARIA-PASTELARIA MARISOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6565;
identificação de pessoa colectiva n.º 503790214.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214124

TAMOEIRO � RESTAURANTE, PADARIA
E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2125;
identificação de pessoa colectiva n.º 500582963.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214123

AMÉRICO FERRÃO DE OLIVEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3291;
identificação de pessoa colectiva n.º 501525955.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214122
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VIDESP � FÁBRICA DE ESPELHOS DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2317;
identificação de pessoa colectiva n.º 500690375.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214120

SODICENTRO � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2946;
identificação de pessoa colectiva n.º 501328459.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214118

MAMIAL � COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3609;
identificação de pessoa colectiva n.º 501827390.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214116

RAM � PRODUTOS DA ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8254;
identificação de pessoa colectiva n.º 503522058.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214115

VC CAPITAL IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7895;
identificação de pessoa colectiva n.º 504650920.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214113

FERNANDO ALBERGARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7927;
identificação de pessoa colectiva n.º 504719955.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214109

ULISSES FRANÇA DA CHUVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7833;
identificação de pessoa colectiva n.º 504330349.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214107

SODIMBRA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6687;
identificação de pessoa colectiva n.º 503964603.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214105

CARPAULO � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4611;
identificação de pessoa colectiva n.º 502583436.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000214297

MECANITEC � MECÂNICA E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2573;
identificação de pessoa colectiva n.º 501100300.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000214333

A. C. & J. F. � CONTABILIDADE
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8011;
identificação de pessoa colectiva n.º 504794299.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214103

BIBLIOTECAMANIA � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5693;
identificação de pessoa colectiva n.º 503262404.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214101
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BIOLIMPE � HIGIENE E SANIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4137;
identificação de pessoa colectiva n.º 502230860.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214099

PANDIAG � CENTRO DE DIAGNÓSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8650;
identificação de pessoa colectiva n.º 505357429.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214097

SERRA NEVADA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8206;
identificação de pessoa colectiva n.º 504967940.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214094

EURO-LIBRIS � SOCIEDADE EDITORA E VENDA
DE LIVROS E PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5287;
identificação de pessoa colectiva n.º 503052213.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214091

OROPEDIATRA � MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7846;
identificação de pessoa colectiva n.º 504570684.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214088

FLAMINGO BRANCO � PASTELARIA-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4465;
identificação de pessoa colectiva n.º 502506385.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214025

PIMAP � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4981;
identificação de pessoa colectiva n.º 502800062.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000214022

VIRADAOSOL � OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES
E ESTUDO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4130;
identificação de pessoa colectiva n.º 502249307.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214020

CARVALHO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2295;
identificação de pessoa colectiva n.º 500800812; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 17/020312.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que o sócio
Sérgio Manuel Lopes Ferreira foi nomeado para o cargo de gerente
da referida sociedade, desde 17 de Dezembro de 2001.

Mais certifico que foi aumentado o capital social para 10 000 eu-
ros, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do pacto social, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 10 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor no-
minal de 5000 euros, uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000213985

C. D. I. � COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7536;
identificação de pessoa colectiva n.º 504492918; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 48/020326.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-
ros, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do pacto social, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado, e
corresponde à seguinte distribuição: António Mendes Curado, com
uma quota no valor de 2000 euros; Isabel Maria Dias dos Santos
Curado, com uma quota no valor de 1500 euros, e Nuno Miguel dos
Santos Mendes Curado, com uma quota no valor de 1500 euros.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000214007
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MÓVEIS E RESTAUROS COIMBRARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2271;
identificação de pessoa colectiva n.º 500667659.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000213998

LUCAS, COSTA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2367;
identificação de pessoa colectiva n.º 500740526.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000213996

PALMIRA PEREIRA COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6864;
identificação de pessoa colectiva n.º 503989592.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000213967

SOMA � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6209;
identificação de pessoa colectiva n.º 503550582.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000213965

SIMÕES & NAZARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6538;
identificação de pessoa colectiva n.º 503767662.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000213962

GARCIA & CONCEIÇÃO � SERVIÇOS MÉDICOS
DE NEURORRADIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6282;
identificação de pessoa colectiva n.º 503586900.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000213961

REIS & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 377;
identificação de pessoa colectiva n.º 500229490.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000213957

RITOME � SERVIÇOS DE CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6311;
identificação de pessoa colectiva n.º 503619590.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000213953

BRANCO E CANELA � COMÉRCIO
DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6647;
identificação de pessoa colectiva n.º 503054453; inscrição n.º 3 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e datas das apresenta-
ções: 61/011220 e 1/020920.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenomina-
do para 5000 euros, e, em consequência, alterado parcialmente o
pacto social no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, equivalente a 1 002 410$, correspondendo à soma de
quatro quotas do valor nominal de 1150,24 euros, pertencentes a
cada uma das sócias Francelina Isabel Rodrigues Gonçalves Nunes de
Andrade, Adélia Rodrigues Martins Branco, Maria Lucília Rodrigues
Martins e Maria Lucília de Oliveira Carraça Ferreira Pinto, em par-
tes iguais, e uma quota do valor nominal de 399,04 euros, perten-
cente à sócia Maria de Lourdes Dias Fernandes Henriques.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000214006

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA MS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8287;
identificação de pessoa colectiva n.º 504870610; inscrições n.os 2 e
3; números e data das apresentações: 63 e 64/011227.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi no-
meado gerente o sócio Rui Manuel de Carvalho Marques dos Santos,
com efeitos desde 15 de Junho de 1997, e foi aumentado o capital
social para o montante de 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-
ros, e, em consequência, alterado parcialmente o pacto social no
seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000213982



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 164 � 18 de Julho de 2003 15 150-(27)

CAFETARIA O CORTIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7372;
identificação de pessoa colectiva n.º 503254797; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e data das apresentações:
6 e 7/020307.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que, em 21 de
Dezembro de 2001, José Júlio Luís de Almeida cessou as suas fun-
ções de gerente, por renúncia, e foi aumentado o capital social para
o montante de 1 002 410$, redenominado para 5000 euros, e, em
consequência, alterado parcialmente o pacto social no seu artigo 3.º,
o qual passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma ao sócio António
Manuel Luís de Almeida e outra ao sócio Luís Miguel Alves de Al-
meida.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214005

VISUAL ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7656;
identificação de pessoa colectiva n.º 504410695; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020211.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que a sede foi
mudada para a Rua de Câmara Pestana, lote 3, Edifício Tulipa III,
loja 1, Santo António dos Olivais, Coimbra.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214004

CELISC � CENTRO LINGUÍSTICO DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6935;
identificação de pessoa colectiva n.º 504301047; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 42/011221.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenomina-
do para 5000 euros, e, em consequência, alterado o pacto social no
seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de três quotas iguais de 1666 eu-
ros e 67 cêntimos, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000214001

CLIDRA � CLÍNICA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
E ALÉRGICAS DE AVEIRO E ÁGUEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6127;
identificação de pessoa colectiva n.º 503513660; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 75/020328.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-

ros, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do pacto social, o
qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Prof. Dr. António José Gar-
cia Segorbe Luís e Dr. José Alberto Pinto Mendes.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000214000

ANA & OLIVEIRA, DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6330;
identificação de pessoa colectiva n.º 503634220; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 56/011218.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-
ros, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do pacto social, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 5000 euros e é formado por duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Horácio Júlio Gouveia de Oliveira e Ana Paula Fonseca Baptista de
Oliveira.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000213997

M. V. CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6829;
identificação de pessoa colectiva n.º 503962562; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 48/011218.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-
ros e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do pacto social, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em três quotas: uma do valor
nominal de 3000 euros, da sócia Maria Isabel Gaiola Cardona Men-
des Veloso, e duas de 1000 euros, uma de cada sócio Miguel António
Carvalho Borges Mendes Veloso e António Agostinho Tracana Nunes
dos Santos.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000213995

RAULCONTA � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4583;
identificação de pessoa colectiva n.º 502582456; inscrição n.º 4 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e datas das apresenta-
ções: 14/011120 e 4/020621.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-
ros, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do pacto social, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 5000 euros, correspondente à soma
de quatro quotas, sendo uma de 3500 euros, pertencente ao sócio
Raul Jorge Pais Gomes, e as outras três iguais de 500 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Conceição de Jesus Nunes
Pais Gomes, Pedro Miguel Nunes Pais Gomes e Marisa Isabel Nunes
Pais Gomes.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000213992

MADEIRA & BERNARDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6494;
identificação de pessoa colectiva n.º 503757349.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214114

CONSTRUÇÕES MONDEGO CÁVADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5986;
identificação de pessoa colectiva n.º 503450219.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214117

EASYCLICK � SOFTWARE E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8121;
identificação de pessoa colectiva n.º 504885545.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214119

REFRIMONDEGO � REFRIGERAÇÃO
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4643;
identificação de pessoa colectiva n.º 502626275; inscrição n.º 2 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e datas das apresenta-
ções: 6/011227 e 1/021024.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-
ros, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do pacto social, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000213991

DILUFRIO � REFRIGERAÇÃO GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4349;
identificação de pessoa colectiva n.º 502450657.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214018

MÉTODO 2000 � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6665;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963585.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000214016

GIRACONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3141;
identificação de pessoa colectiva n.º 501442928.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000214014

G. S. F. � CÓPIAS ACADÉMICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6818;
identificação de pessoa colectiva n.º 504060562.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214012

SILVA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4630;
identificação de pessoa colectiva n.º 502625953.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000214010

RISCORABISCO � GABINETE DE PROJECTOS
DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7471;
identificação de pessoa colectiva n.º 504473611.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000213864

LAVANDARIA FLOR DO ORIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7494;
identificação de pessoa colectiva n.º 504380869.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000213861

BRIOSAGEST � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7030;
identificação de pessoa colectiva n.º 504072030.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000213859

SUDEXPRESS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7653;
identificação de pessoa colectiva n.º 504411330.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000213853

CLIVESTRE � CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7825;
identificação de pessoa colectiva n.º 504597710.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000213851

ISABEL MESQUITA � PRODUTOS NATURAIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7149;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208543.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000213849

TRAVERSÕES � SERVIÇOS LINGUÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7342;
identificação de pessoa colectiva n.º 504265237.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000213847

VÍTOR MANUEL DOURADO � MÉDICOS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6885;
identificação de pessoa colectiva n.º 504010760.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000213845

COZICENTRO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5379;
identificação de pessoa colectiva n.º 503094579.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000213843

ELECTRO INSTALADORA DE FALA � ELECTRICIDADE
E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5873;
identificação de pessoa colectiva n.º 503366250.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000213842

ADÉRITO CARVALHO DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5936;
identificação de pessoa colectiva n.º 503434450.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000213840

IMPORBAN II � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6069;
identificação de pessoa colectiva n.º 503508276.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000213839



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 164 � 18 de Julho de 200315 150-(30)

JOÃO DA COSTA VELOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2488;
identificação de pessoa colectiva n.º 500977232; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 15/020109

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 3 de Dezembro de
2001, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000214332

JOAQUIM COELHO SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2169;
identificação de pessoa colectiva n.º 500608059; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 48/011226.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenomina-
do para 5000 euros, e, em consequência, alterado o pacto social no
seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em três quotas: uma do valor
nominal de 2500 euros, do sócio Joaquim Coelho Simões, e duas do
valor nominal de 1250 euros, uma de cada sócio Nuno Miguel Si-
mões Coelho e Paulo João Simões Coelho.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000214331

LUÍSA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5516;
identificação de pessoa colectiva n.º 503155438; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 37/011221.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenomina-
do para 5000 euros, e, em consequência, alterado o pacto social no
seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, devidamente
depositado, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Maria Luísa
Nunes de Sá e Bárbara da Conceição Dias Gonçalves.

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

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000204309

O PIPO DO MARTINS � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5822;
identificação de pessoa colectiva n.º 503330019; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 38/020326.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros, e, em consequência, alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, o qual passou 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 de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000204287

ABÍLIO CARVALHO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2012;
identificação de pessoa colectiva n.º 500006512; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 105/020328.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-
ros, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do pacto social, o
qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214330

TRANSPORTES VASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2955;
identificação de pessoa colectiva n.º 500537984; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 5/020508.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que Joaquim
Gonçalves Vasco cessou as funções de gerente que vinha exercendo
na referida sociedade, desde 30 de Dezembro de 1999, por renúncia.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214329

MADEIRA, SÓNIA & DALILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6455;
identificação de pessoa colectiva n.º 503702170; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/020102.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que, em 4 de
Dezembro de 2001, Sónia Maria dos Santos Madeira e Dalila Salomé
dos Santos Madeira cessaram as suas funções de gerentes, por renúncia.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214327

MOURA & ANDREE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7849;
identificação de pessoa colectiva n.º 504510975; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 14/020412.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 14 de Janeiro de
2002, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214325

CINCO SAÚDES, REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6013;
identificação de pessoa colectiva n.º 503498009; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 5/020227.
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Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 26 de Dezembro de
2001, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214323

ROSA, QUINTA, OLIVEIRA & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8060;
identificação de pessoa colectiva n.º 504853449; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 5/020226.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 28 de Dezembro de
2001, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214321

PRAGA-STOP � DESINFECÇÃO
E DESINFESTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6649;
identificação de pessoa colectiva n.º 503962228; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 13/020412.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 14 de Janeiro de
2002, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214320

SICOLAR � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE OBJECTOS DO LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4111;
identificação de pessoa colectiva n.º 502231815; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/020725.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que a sede foi
mudada para a Avenida de Mendes Silva, 67, logradouro, garagem
D-A, Coimbra.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000214692

AGÊNCIA AUTOMOBILÍSTICA AMÉRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3866;
identificação de pessoa colectiva n.º 502071621; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 220/011228.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenomina-
do para 5000 euros, e, em consequência, alterado o pacto social no
seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
4500 euros, pertencente ao sócio Américo Cardoso dos Santos, e
uma de 500 euros, pertencente ao sócio Américo Manuel Couceiro
Cardoso dos Santos.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000214682

AUTO-ARRANQUE � REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4036;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 50/011227.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 5000 euros, tendo alterado o artigo 4.º do
contrato, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma de 2450 euros, perten-
cente ao sócio José Manuel Figueiredo dos Santos, e uma de 1666 eu-
ros e 50 cêntimos e outra de 883 euros e 50 cêntimos, pertencentes
ao sócio Alexandre da Fonseca Rodrigues.

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

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais Simões da Cunha.
1000214680

HORTÍCOLA DE COIMBRA � COMÉRCIO
DE SEMENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7598;
identificação de pessoa colectiva n.º 504491296; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 137/020328.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-
ros, e, em consequência, foi alterado o n.º 1 do artigo 3.º do pacto
social, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas do valor nominal
de 2500 euros, uma de cada sócio Ester dos Anjos Mateus Furtado
de Castro Gomes e João José Mateus Furtado de Castro Gomes.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000214678

SEXTA GERAÇÃO, INFORMÁTICA MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7337;
identificação de pessoa colectiva n.º 504265407; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 45/011228.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenomina-
do para 5000 euros, e, em consequência, alterado o pacto social no
seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Armando
Augusto Gabriel e Ana Maria Salgueira Janela.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000214675

CABELEIREIRO MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1149;
identificação de pessoa colectiva n.º 500460299; averbamento n.º 1 à
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inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
5-of. e 6/020312.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que Jorge Mendes
Monteiro renunciou ao cargo de gerente que vinha exercendo na
referida sociedade, em 12 de Dezembro de 2001.

Mais certifico que foi aumentado o capital social para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterado artigo 3.º do
pacto social, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo uma à sócia Leo-
nor Maria Monteiro Gonçalves e outra, em comum e sem determi-
nação de parte ou direito, a Leonor Maria Monteiro Gonçalves, Rui
Manuel Gonçalves da Silva e Maria Manuela Gonçalves da Silva.

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000214674

PEDRO FERRÃO & ISABEL TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4155;
identificação de pessoa colectiva n.º 502253835; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 48/011227.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 2 004 820$, redenominado
para 10 000 euros, e, em consequência, alterado parcialmente o pac-
to social no seu artigo 4.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita, é de 10 000 euros e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais de 5000 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Fernando Manuel Ferreira Coelho e Graça Maria
de Oliveira Marques.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000214672

SILVA, COSTA & BRITES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7802;
identificação de pessoa colectiva n.º 504613758; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 0 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações:
15 a 17/020513.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que Maria da
Conceição Ribeiro da Costa Tenónio cessou as funções de gerente
que vinha exercendo na referida sociedade, em 3 de Outubro de 2002,
por renúncia.

Mais certifico que foram alterados os n.º 2 do artigo 1.º e o ar-
tigo 3.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � ............................................................................................
2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização do Vale, lote 19,

rés-do-chão, lugar de Palheira, freguesia de Assafarge, concelho de
Coimbra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
constantes da escrita social, é de 5100 euros (equivalente a
1 022 458$20), e corresponde à soma de duas quotas iguais dos va-
lores nominais de 2550 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios João Carlos Pereira da Silva e Maria Leonor Lopes Brites
Silva.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000214651

SANTOS & VARANDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3529;
identificação de pessoa colectiva n.º 501754393.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214171

CAFÉ CENTRAL DE BRASFEMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5029;
identificação de pessoa colectiva n.º 502834480.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214170

CLÍNICA DENTIFLOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6473;
identificação de pessoa colectiva n.º 503771325.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214169

FLOR DO TOVIM � MINIMERCADO E CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4360;
identificação de pessoa colectiva n.º 502457198.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214168

VIMOND � DERIVADOS DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8761;
identificação de pessoa colectiva n.º 505511061.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214167

CENTRO DE PROJECTOS INDUSTRIAIS
LUÍS DÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2003;
identificação de pessoa colectiva n.º 500061111.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214166

STABILITAS � CONTABILIDADE, GESTÃO
E CONSULTADORIA A EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6188;
identificação de pessoa colectiva n.º 503550876.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

27 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214081

PASCAL � ENGENHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4230;
identificação de pessoa colectiva n.º 502324210.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214078

MINI-MERCADO O BOTECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4595;
identificação de pessoa colectiva n.º 502583460.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214075

INSTITUTO EDUCATIVO DE SOUSELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4709;
identificação de pessoa colectiva n.º 502631864.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214069

TERESA GOUVEIA & MARTA LARANJEIRA,
ARTIGOS DE DANÇA E GINÁSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8639;
identificação de pessoa colectiva n.º 505306948.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214066

OLÁ NATUREZA � PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4211;
identificação de pessoa colectiva n.º 502324457.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214060

JARDIBEL � ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4675;
identificação de pessoa colectiva n.º 502640472.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214059

ALBERTO VASCO MENESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8552;
identificação de pessoa colectiva n.º 505280752.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214058

LAN � SERVIÇOS EM REDES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5926;
identificação de pessoa colectiva n.º 503395870.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214057

GEOSEGURO � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7324;
identificação de pessoa colectiva n.º 504236229.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214056

FERRAGENS CENTRAL DO MONDEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2261;
identificação de pessoa colectiva n.º 500643725.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214055

MONDEFIN COZINHA PRONTA � INDÚSTRIA
DE ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8003;
identificação de pessoa colectiva n.º 504706349.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214178

MONDESAV � SERVIÇOS DE REPARAÇÕES
TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8005;
identificação de pessoa colectiva n.º 504698567.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Fran-
co Pereira Duarte. 1000214177

CABELEIREIRO MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1149;
identificação de pessoa colectiva n.º 500460299.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Fran-
co Pereira Duarte. 1000214176

LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA M. A. MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7738;
identificação de pessoa colectiva n.º 504513664.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000214175

MONDEMOLDE � INDÚSTRIA DE MOLDES
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8006;
identificação de pessoa colectiva n.º 504696602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Fran-
co Pereira Duarte. 1000214174

INFORMICRO � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3285;
identificação de pessoa colectiva n.º 501521100.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214173

FABRICENTRO � FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3691;
identificação de pessoa colectiva n.º 501883274.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214172

MONTE FORMOSO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4719;
identificação de pessoa colectiva n.º 502647671.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214083

DUARTE & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2358;
identificação de pessoa colectiva n.º 500718709.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214084

COSTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2017;
identificação de pessoa colectiva n.º 500169454.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000214080

RAUL & PADILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6922;
identificação de pessoa colectiva n.º 504039865.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214077

V. O. INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6137;
identificação de pessoa colectiva n.º 503514179.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214072

EVELINA RUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6592;
identificação de pessoa colectiva n.º 503813958.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000214071

CENTRODATA � MÁQUINAS COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3769;
identificação de pessoa colectiva n.º 501956956; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 3/020614.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 15 de Março de
2002, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214068

J. MARTINS G. ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2485;
identificação de pessoa colectiva n.º 500940959; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 5/020717.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 31 de Dezembro de
1999, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214065

POWER CLASS � COMPRA, VENDA E APLICAÇÃO
DE EQUIPAMENTO DE SOM E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8167;
identificação de pessoa colectiva n.º 504959700; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
7 e 8/020627.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que Paulo Jor-
ge Marques Soares de Campos cessou as funções de gerente que vi-
nha exercendo na referida sociedade, em 27 de Março de 2002, por
renúncia.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do pacto
social, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da escrita social, é de 10 000 euros e
correspondente à soma das seguintes quotas: duas iguais de 4000 eu-
ros, uma de cada um dos sócios Paulo Jorge Marques Soares de Cam-
pos e Cláudia Susana Rebelo Teles Tomé, e uma de 2000 euros, do
sócio Alberto José de Oliveira Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o
que for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Cláu-
dia Susana Rebelo Teles Tomé e Alberto José de Oliveira Lopes, que
ficam nomeados gerentes.

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

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

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214063

LEOPOLDINO MARTINS FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2639;
identificação de pessoa colectiva n.º 501152547; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações:
of. 2 e 3/020625.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que Leopoldino
Martins Fernandes e Isaura Martins Correia Fernandes renunciaram
ao cargo de gerentes, em 29 de Agosto de 2001, por renúncia.

Mais certifico que foi aumentado o capital social para 13 000 eu-
ros, e, em consequência, foram alterados os artigos 1.º, 4.º e 6.º do
pacto social, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Leopoldino Martins
Fernandes, L.da, e tem a sua sede na Travessa da Rua da Fonte, 4,
Palheira, freguesia de Assafarge, concelho de Coimbra.

2 � A gerência da sociedade poderá mudar a sede para outro lo-
cal do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação,
onde e quando o julgue conveniente.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e ou-
tros valores constantes da escrita, é de 13 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas, sendo uma de 7800 euros, pertencente ao
sócio Sérgio Manuel Martins Fernandes, e outra de 5200 euros, per-
tencente à sócia Sandra Mónica Ferreira Roque dos Reis Fernandes.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, na proporção das respectivas quotas, até ao quíntuplo do
capital social, desde que todos estejam de acordo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o
que vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a todos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

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

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214061

FERNANDO CANELAS, L.DA

(passou A MÓVEIS CANELAS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3903;
identificação de pessoa colectiva n.º 502081279; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 16/020220.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 20 000 euros, e, em con-
sequência, foram alterados o corpo do artigo 1.º e o artigo 3.º do
pacto social, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma Móveis Canelas, L.da, e con-
tinua a ter a sua sede e estabelecimento no lugar de Vila Pouca, fre-
guesia de Cernache, concelho de Coimbra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 euros e
corresponde à soma das quatro seguintes quotas: duas iguais de
8000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando Cane-
las Fernandes e Maria Gracieta da Cruz Azenha Galvão, e outras duas
iguais de 2000 euros, pertencentes uma a cada um dos novos sócios
Ricardo Miguel Galvão Fernandes e Marco Dinis Galvão Fernandes.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000214019
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ELECTROCENTRO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3243;
identificação de pessoa colectiva n.º 501499318; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 89/020327.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumenta-
do o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 euros, e,
em consequência, foi alterado o artigo 3.º do pacto social, o qual ficou
com a seguinte redacção:

3.º

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

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000214017

SONILISA � UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4933;
identificação de pessoa colectiva n.º 502785276; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 5/020322.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros, e, em consequência, alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3000 euros, perten-
cente ao sócio António Ribeiro Gonçalves, e outra de 2000 euros, per-
tencente à sócia Maria Elisa Carvalho de Almeida Gonçalves.

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

Está conforme o original.

15 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214015

VINCOMATI � COMÉRCIO, SERVIÇOS
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7243;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208080; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 13/020110.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que:
a) Foram depositadas as contas de exercício dos anos de 1998,

1999 e 2000;
b) O pacto foi alterado no seu artigo 4.º, pelo que passou a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros e divide-se em 10 000 acções com o valor nominal de
5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000214011

STATINFO � CONSULTADORIA E SERVIÇOS
EM EPIDEMIOLOGIA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7176;
identificação de pessoa colectiva n.º 504189441; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 109/020328.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-
ros, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do pacto social, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em quatro quotas do valor nomi-
nal de 1250 euros, uma de cada sócio António Carlos de Paiva
Ramalheira, Ana Maria Martins Pinhão Ramalheira, Salvador Ma-
nuel Correia Massano Cardoso e Lucília Ribeiro Morais Massano
Cardoso.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000214009

OVERÁSIA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2995;
identificação de pessoa colectiva n.º 501383549; inscrição n.º 3 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e datas das apresenta-
ções: 94/011227 e 1/021127.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenomina-
do para 5000 euros, e, em consequência, alterado parcialmente o
pacto social no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas: uma no valor de
4250 euros, pertença do sócio Manuel Augusto Trindade, e outra no
valor de 750 euros, pertença do sócio Victor Manuel de Matos Trin-
dade.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000214008

BALTAZAR MARQUES BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2850;
identificação de pessoa colectiva n.º 501281690; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020211.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que Baltazar
Marques Batista cessou as funções de gerente que vinha exercendo
na referida sociedade, desde 25 de Fevereiro de 2000, por renúncia.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214053

VIVER COM SAÚDE, GINÁSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5565;
identificação de pessoa colectiva n.º 503176010; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/020514.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que mudou a
sede para a Rua de João Machado, 4 e 5, Santa Cruz, Coimbra.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214052
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COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO
TRICANA CONIMBRICENSE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 21 ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 2/020422.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
signados os seguintes membros dos órgãos sociais para o triénio de
2002-2004:

Direcção: António Carvalho de Almeida, José Casimiro Cruz de
Campos, Adalberto Leitão Gomes Guedes, Eduardo João Reis Gama,
Alberto da Conceição Mendes da Silva, Susana Cristina Souteiro
Bugalho e Carlos Alberto Alves Silva.

Conselho fiscal: Armando de Carvalho, Nelson da Fonseca Men-
des, Arlindo Lopes dos Santos, Maria Luísa Azevedo e Ana Cristina
Gomes Mendes.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000214051

ABREU & DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1403;
identificação de pessoa colectiva n.º 500007047; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 27/020321.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-
ros, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do pacto social, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma do
valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada sócio.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000214050

TÁXIS S. SEBASTIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1343;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/020319.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-
ros, e, em consequência, houve alteração do artigo 3.º do pacto so-
cial, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, em dinheiro, já integralmente
realizado, e que corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
3500 euros, pertencente ao sócio Júlio dos Santos Gomes; outra de
1000 euros, pertencente à sócia Maria Ilda Beira Gomes, e outra de
500 euros, pertencente à sócia Carla Manuela de Marcelino Gomes.

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

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214049

A. LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1472;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 28/020325.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-
ros, e, em consequência, houve alteração do artigo 4.º do pacto so-
cial, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido por duas quotas: uma de 3250 euros, perten-

cente ao sócio António Manuel Loureiro, e outra de 1750 euros,
pertencente à sócia Maria da Boamorte Vieira da Costa Loureiro.

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

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214048

CORE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5494;
identificação de pessoa colectiva n.º 503146994; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 1/020326.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros, e, em consequência, alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada
uma das sócias.

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

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214047

PAPELARIA ATEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4099;
identificação de pessoa colectiva n.º 502249889; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 10/020731.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram al-
terados o artigo 2.º e o corpo do artigo 4.º, os quais ficaram com a
seguinte redacção:

2.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio de artigos de pape-
laria, livraria, tabacaria, jornais, revistas, artigos fotográficos, brin-
quedos, utilidades domésticas e materiais de construção civil, nomea-
damente, tintas e vernizes.

2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas ou agrupamentos europeus de interesse económico.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio João Manuel
Correia Borges, e sendo nomeada gerente, a partir de hoje, a sócia
Lisete Fernandes de Moura Borges.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000214620

MECARTE GRÁFICA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
GRÁFICOS, L.DA

(passou a MECARTE � DISTRIBUIÇÕES E REPRESENTAÇÕES
DE VINHOS E SEUS DERIVADOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3276;
identificação de pessoa colectiva n.º 501576762; inscrição n.º 12; nú-
mero e data da apresentação: 13/020717.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram al-
terados o n.º 1 do artigo 1.º, o artigo 2.º, o artigo 4.º e, ainda, o
n.º 1 do artigo 5.º do pacto social, os quais ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MECARTE � Distribuições e
Representações de Vinhos e Seus Derivados, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Pêro Vaz de Caminha, 17, loja 1, freguesia de Santo
António dos Olivais, concelho de Coimbra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, distribuição e
representação de vinhos e seus derivados.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade ficará a cargo de quem vier a ser
designado em assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio
José António Teodósio Moisão.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000214619

GIRACONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3141;
identificação de pessoa colectiva n.º 501442928; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 2/020122.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 022 458$, redenominado
para 5100 euros, e, em consequência, alterado o pacto social no seu
artigo 3.º e aditamento do seu § único, o qual passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, dividido em três quotas iguais de 1750 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando Rabaça Correia
Cordeiro, Manuel Gomes da Silva e Manuel Galhano Tomé.

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

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000214042

ORLANDO, FERREIRA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3072;
identificação de pessoa colectiva n.º 501545549; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 70/011219.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-
ros, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do pacto social, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro e outros valores
constantes da escritura, é de 5001 euros e corresponde à soma de
três quotas de 1667 euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios Orlando Simões Pimenta, Joaquim de Oliveira Ferreira e
Alberto Carvalho da Costa Janeiro.

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

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214041

NOVA FUNERÁRIA CEBOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2187;
identificação de pessoa colectiva n.º 500615667; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações:
Of. 11 e 13/020516.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que:
a) O capital foi aumentado para 5000 euros, após o reforço de

602 410$, subscrito e realizado em dinheiro, por ambos os sócios
Vladimiro Lobato Ribeiro Cortesão e Catarina Alexandra Fernandes
da Costa, que passaram a ter cada um uma quota de 2500 euros;

b) Em 20 de Fevereiro de 2002, Vladimiro Lobato Ribeiro Corte-
são e António Pimenta da Costa renunciaram à gerência;

c) Foi alterado o pacto nos seus artigos 3.º e 4.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Alberto Raimundo
Lucas e Ana Maria Borges Francisco.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Carlos
Alberto Raimundo Lucas.

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

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000214040

GALERA � PERFUMARIA, COSMÉTICOS
E MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2444;
identificação de pessoa colectiva n.º 500919518; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 106/020328.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-
ros, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do pacto social, o
qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de 1250 euros
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000214039

DINIS FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3127;
identificação de pessoa colectiva n.º 501491449; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 13/020312.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que, em 7 de
Outubro de 1998, foi nomeada gerente Ausinda Maria Marta de
Oliveira Freitas.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214037

REVESTILO � DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6015;
identificação de pessoa colectiva n.º 503498025; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 13/020121.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenomina-
do para 5000 euros, e, em consequência, alterado o pacto social no
seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo José
Neto Rama e Paulo Manuel Madeira Serafim.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000214036

LUCAVENDING � MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
DE VENDING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7692;
identificação de pessoa colectiva n.º 504484273; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações:
6 e 7/020124.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que, em 26 de
Outubro de 2001, Dina Maria da Conceição Barreirinhas Monteiro
renunciou à gerência que vinha exercendo na referida sociedade.

Mais certifico que na mesma data, 26 de Outubro de 2001, foi
nomeada para o cargo de gerente Maria Judite da Conceição Carva-
lho Lucas.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Na-
bais Simões da Cunha. 1000214035

ESTEPE � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7091;
identificação de pessoa colectiva n.º 504098357; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 14/020328.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-
ros, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do pacto social, o
qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
3750 euros, pertencente à sócia Maria Helena das Neves Estêvão, e
uma de 1250 euros, pertencente ao sócio Heitor Paulo da Costa
Figueiredo.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000214034

CASIMBRA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4700;
identificação de pessoa colectiva n.º 502627093; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações:
Of. 17 e 19/020218.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que, em 28 de
Dezembro de 2001, Joaquim Afonso cessou as suas funções de ge-
rente, por renúncia, e foi aumentado o capital social para o mon-
tante de 1 002 410$, redenominado para 5000 euros, e, em conse-
quência, alterado parcialmente o pacto social nos seus artigos 3.º e
5.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas, sendo uma de 250 euros, pertencente ao sócio Joa-
quim Afonso, e outra de 4750 euros, pertencente ao sócio José
Augusto Nunes de Carvalho Afonso.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio José Augusto Nunes
de Carvalho Afonso, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000214033

TIRACOL � ARTIGOS DE COURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5072;
identificação de pessoa colectiva n.º 502935774.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214032

XENAX � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5139;
identificação de pessoa colectiva n.º 502945591.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214031

O TREVO � COMÉRCIO DE RETROSARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6553;
identificação de pessoa colectiva n.º 503790370.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214030

ARTE E MEIOS � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5044;
identificação de pessoa colectiva n.º 503045420.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000214029

LIMA & JESUS � CAFÉ BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6821;
identificação de pessoa colectiva n.º 503961680.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000213896

GÓIS

CASI � INDÚSTRIAS METÁLICAS
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 106/721109;
identificação de pessoa colectiva n.º 500058652; inscrição n.º 22; nú-
mero e data da apresentação: 1/030324.

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

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

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001509200

ÉVORA
VILA VIÇOSA

VILA MESTRE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 532/
030204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030204.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi registada a sociedade em epígrafe,
e mais declara, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do
artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, que a escritura do
contrato da sociedade foi instruída com o relatório respectivo ela-
borado pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Duarte Giesta,
Esteves Rodrigues & Associados, representada pelo sócio Dr. Rui Ma-
nuel Esteves Rodrigues, e que se encontra depositado na pasta pri-
vativa da sociedade.

1.º Marcelina Rosária Silva;
2.º Maria do Rosário Silva Mestre Neves Espada;
3.º João Mário Silva Mestre;
4.º Marcelina Rosária Silva, Maria do Rosário Silva Mestre Neves

Espada e João Mário Silva Mestre, em comum e sem determinação
de parte ou direito, por sucessão hereditária de João Boquinhas
Mestre.

E declaram que, pela presente escritura, constituem entre si uma
sociedade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vila Mestre � Sociedade de Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santo António, 14, na fregue-
sia de Conceição, do concelho de Vila Viçosa, podendo esta ser trans-
ferida para qualquer outro local do concelho ou concelhos limítrofes
por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios e compra
e venda de propriedades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 89 475 euros, cor-
respondente à soma de quatro quotas: três com o valor nominal de
100 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Marcelina Rosá-
ria Silva, Maria do Rosário Silva Mestre Neves Espada e João Mário
Silva Mestre, e uma com o valor nominal de 89 175 euros, de que
são contitulares os três sócios, em comum e sem determinação de
parte ou direito, como únicos herdeiros do falecido João Boquinhas
Mestre.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
beração da assembleia geral, fica a cargo do gerente ou gerentes
nomeados por deliberação dos sócios, ficando desde já designados
gerentes os sócios Maria do Rosário Silva Mestre Neves Espada e
João Mário Silva Mestre.

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

ARTIGO 5.º

As cessões e divisões de quotas entre sócios são livres; porém,
quando a favor de estranhos, ficam dependentes do consentimento
da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, ain-
da que tenham objecto diferente ou sejam reguladas por leis especi-
ais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

1 � Por deliberação dos sócios poderão ser amortizadas quotas,
nos casos seguintes:

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outro procedimento judicial

sobre a quota;
c) Cessão a estranhos sem o consentimento da sociedade;
d) Acordo do titular.
2 � Salvo acordo ou disposição legal em contrário o valor da

quota amortizada será o que resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

Os lucros apurados, depois de deduzidas as reservas obrigatórias,
terão o destino indicado por deliberação dos sócios.

Relatório nos termos do artigo 28.º
do Código das Sociedades Comerciais

Introdução

1 � Os sócios da sociedade em constituição, Vila Mestre � So-
ciedade de Construções, L.da, com o cartão provisório de identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 506170063, reuniram-se em 6 de Outu-
bro de 2002, a fim de tomarem posição sobre a constituição da
referida sociedade, contribuindo os mesmos da seguinte forma para
a realização do capital social, por entradas em espécie, que será do
montante de 89 175 euros:

i) Marcelina Rosária Silva;
ii) Maria do Rosário Silva Mestre Neves Espada;
iii) João Mário Silva Mestre.
Irão subscrever cada um, em dinheiro, uma quota de 100 euros, e

os três em conjunto na qualidade de herdeiros de seu marido e pai
João Boquinhas Mestre, irão subscrever uma quota de 89 175 euros,
por entradas em espécie, correspondente aos imóveis adiante indi-
cados, quota essa que pertencerá à herança do falecido João Boqui-
nhas Mestre.

Para proceder à verificação das entradas em espécie, nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, os sócios deci-
diram designar a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Duarte
Giesta, Esteves Rodrigues & Associados, representada pelo sócio Dr.
Rui Manuel Esteves Rodrigues.

2 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao ar-
tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à rea-
lização do capital social da sociedade, por entradas em espécie no
valor de 89 175 euros.

3 � As entradas em espécie consistem na entrega dos bens imo-
biliários que a seguir se descrevem e pertencentes aos sócios como
únicos herdeiros do referido João Boquinhas Mestre:

Prédio rústico designado Boavista, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Vila Viçosa com o n.º 263, secção C, e descrição
n.º 7783, a fl. 137 v.º do livro 20-A, com a área de 6,1500 hecta-
res, com o valor de 52 275 euros;
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Prédio rústico designado Portela, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Vila Viçosa com o n.º 75, secção B, e descrição
n.º 7247, a fl. 55 v.º do livro B-19, com a área de 0,6000 hectares,
com o valor de 33 825 euros;

Prédio rústico designado Horta do Biga, descrito na Conserva-
tória do Registo Predial de Vila Viçosa com o n.º 249, secção C,
e descrição n.º 0049, com a área de 1,0750 hectares, com o va-
lor de 1075 euros;

Prédio urbano inscrito na Conservatória do Registo Predial de Vila
Viçosa sob o artigo 601, e descrito sob o n.º 7783, a fl. 137 v.º do
livro b-20-B, com o valor de 2000 euros.

O valor total atribuído aos quatro prédios é de 89 175 euros.
A titularidade dos prédios descritos é dos sócios da sociedade a

constituir como segue:
Marcelina Rosária Silva, 100 euros;
Maria do Rosário Silva Mestre Neves Espada, 100 euros;
João Mário Silva Mestre, 100 euros;
Herdeiros de João Boquinhas Mestre, 89 175 euros em espécie.
Assim os valores entregues pelos sócios correspondem à quota a

realizarem em espécie.
4 � Os bens foram avaliados pelos sócios pelo total de 89 175 eu-

ros, com o critério de avaliação correspondente ao valor actual de
mercado, que estes lhes atribuem. Consideramos este critério o mais
adequado.

Responsabilidade

5 � É da nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação e a
declaração de que o valor encontrado é suficiente para a realização
de capital pretendida.

Âmbito

6 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas
Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 � Verificação das Entradas em Espécie para a Realiza-
ção de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja
planeado e executado com o objectivo de obter um grau de seguran-
ça aceitável sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor
nominal das quotas atribuídas aos sócios que efectuaram tais entra-
das. Para tanto, o referido trabalho inclui:

i) A verificação da existência de bens;
ii) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
iii) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
iv) A avaliação dos bens.
7 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração

8 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores
encontrados atingem o valor nominal das quotas atribuídas a cada
um dos sócios que efectuam as entradas.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Maria da Conceição Menino de Ouro Azeitona Mar-
tins. 2001874952

FARO
FARO

BRISAVILAS � COMPRA E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Praceta do Colégio Militar, lote 3, 3.º, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3420/
960209; identificação de pessoa colectiva n.º 502120592; data:
20020626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

9 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2000259260

SPECTRUM � CONSULTADORIA E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua de José de Matos, lote 15, 4.º, direito, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3844/980714;
identificação de pessoa colectiva n.º 504228838; data: 20020702.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

10 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2000259243

VAIRINHOS & PINTO, GABINETE DE ENGENHARIA
E SEGURANÇA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, Pontes de Marchil,
Edifício Prosegur, 1.º, frente, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4520/
20011025; identificação de pessoa colectiva n.º 505779900; data:
20020701.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2000258883

MARÍLIA HORTA � DECORAÇÕES DE INTERIORES, L.DA

Sede: Rua de Ataíde de Oliveira, 19, 4.º, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3419/960209;
identificação de pessoa colectiva n.º 503606944; data: 20020702.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2000258875

CANDEIAS & CANDEIAS, L.DA

Sede: Largo de 25 de Abril, Praça dos Poetas, loja E, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3688/971008;
identificação de pessoa colectiva n.º 503975656; data: 20021018.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

10 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2000259073

MULTIFOL � SOCIEDADE FARENSE DE COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Salgados, Estrada Nacional n.º 125, Olhão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1690/850104;
identificação de pessoa colectiva n.º 501521330; data: 20020807.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

10 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2000259146

VISÓPTICA � ARTIGOS DE ÓPTICA, L.DA

Sede: Rua de Filipe Alistão, 60, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2842/920520;
identificação de pessoa colectiva n.º 502767243; data: 20021008.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

10 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2000259120

MÓNICA, L.DA

Sede: Travessa Castilho, 12, 1.º, esquerdo, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2649/910312;
identificação de pessoa colectiva n.º 502519452; data: 20021018.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

10 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2000259138

RUI MORAIS CALDEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização Horta das Laranjeiras à Penha, loja A,
lote 1, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3569/970114;
identificação de pessoa colectiva n.º 503792330; data: 20021015.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

10 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2000259111

FAROSEGUROS � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Sede: Praceta de São Tomé e Príncipe, lote 2, rés-do-chão,
direito, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3615/970416;
identificação de pessoa colectiva n.º 503792330; data: 20021014.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

10 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2000259103

ALGAR � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S. A.

Sede: Rua de Cândido Guerreiro, 43, 3.º, frente, direito, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3320/950703;
identificação de pessoa colectiva n.º 503600270; data: 20020514.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

9 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2000259286

LAGOA

CHAMPAGNE CRUISES � ACTIVIDADES
MARÍTIMO-TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Vivenda Jacarandá, Estrada de Benagil, Alfanzina,
Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1756/010403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
010403.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Sheila Mary Longden McLeod, casada com William Thomson
McLeod no regime da separação de bens, com uma quota de 1000 euros;

b) Brian Thomas Jacobs, casado com Dawn Jacobs no regime da
separação de bens, com uma quota de 4000 euros,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Champagne Cruises � Actividades
Marítimo-Turísticas, L.da

2.º

A sede social é na Vivenda Jacarandá, Estrada de Benagil, Alfanzina,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa, podendo ser mudada para
qualquer local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, por deliberação da gerência.

3.º

A sociedade tem por objecto social as seguintes actividades: exer-
cício de actividades marítimo-turísticas e de recreio e a exploração
de estabelecimentos hoteleiros e similares.

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente à soma de duas quotas: uma de 1000 euros,
pertencente à sócia Sheila Mary Longden McLeod, e outra de
4000 euros, pertencente ao sócio Brian Thomas Jacobs.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente consentida apenas
entre sócios, ficando a cessão a estranhos dependente do consenti-
mento da sociedade.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por insolvência, falência, morte, inabilitação ou interdição do

respectivo titular;
c) Quando a quota tenha sido arrolada, apreendida ou objecto de

qualquer outro procedimento judicial ou administrativo.

7.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, activa ou passivamente, ficam a pertencer à sócia Shiela
Mary Longden McLeod e ao não sócio Peter Cain, casado, residen-
te na Rua de José Ferreira Canelas, 3, apartamento 6, Lagos, que
ficam desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura de qualquer um dos gerentes.

3 � A gerência pode comprar, vender e ou trocar e por qualquer
outra forma adquirir ou alienar veículos automóveis e barcos de recreio.

4 � A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
actos certos e determinados.

8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global de 50 vezes o capital social, sendo a obrigação
de cada sócio proporcional à sua quota de capital.

9.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outros prazos ou
formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2000105149

JOÃO SANTOS & LOURO, L.DA

Sede: Rua do Poeta António Aleixo, bloco 31, 3.º, direito,
Parchal, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1757/070403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
070403.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) João Francisco Fernandes dos Santos, casado com Lúcia Maria
Fernandes no regime da comunhão de adquiridos, quota de 25 000 eu-
ros;

b) João Manuel Louro, casado com Maria Eduarda Carvalho Gar-
cia Louro, quota de 25 000 euros,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação João Santos & Louro, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social da sociedade fica instalada na Rua do Poeta
António Aleixo, bloco 31, 3.º, direito, 8400-600 Parchal, Lagoa.

2 � Poderá a gerência mudar a sede social para qualquer outro
local do concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou
encerrar quaisquer formas de representação, delegações, sucursais,
filiais ou agências no território nacional ou no estrangeiro, onde e
quando o entender conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto social da sociedade consiste na compra e venda de
imóveis e construção civil.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de 50 000 euros, já integralmente realizado em
dinheiro, correspondente às duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 25 000 euros, do sócio João Francisco Fernandes dos Santos,
e sendo outra do valor nominal de 25 000 euros, do sócio João
Manuel Louro.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo do sócio que vier a ser nomeado
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 assinatura dos dois sócios.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar quaisquer quotas, nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) No caso de partilha por divórcio ou separação de bens, quando

a quota seja adjudicada ao seu titular;
i) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 7.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de convocatória
directa ou por meio de carta registada, com a antecedência mínima de
oito dias, salvo quando a lei exija ou consinta outros prazos ou forma-
lidades de convocação.

ARTIGO 8.º

Cessão de quotas

1 � A divisão e a cessão de quotas são livres entre os sócios;
para estranhos, depende do consentimento da sociedade.

2 � Nos casos de cessão a favor de estranhos é atribuído aos
sócios não cedentes e à sociedade, por esta ordem, o direito de pre-
ferir na aquisição das quotas cedendas, e a exercer nos termos gerais
da lei.

ARTIGO 9.º

Prestações suplementares e suprimentos

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo 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 10.º

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

ARTIGO 11.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os herdeiros do falecido ou legal representante
do interdito, devendo aquele nomear um de entre eles, que a todos
represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade social
praticando todos os actos da sua competência, e a proceder ao le-
vantamento do capital social depositado para pagamento do giro
social e das despesas com a constituição da sociedade, bem como
adquirir para a sociedade quaisquer imóveis, assinando as respectivas
escrituras e contratos de promessa de compra e venda.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2002972206

LOULÉ

ALCONRU � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Urbanização Al-Sakia Village, Fonte Santa, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4198/
981214; identificação de pessoa colectiva n.º 500989923; inscrição
n.º 18; número e data da apresentação: 4/20030131.

Certifico que foi reforçado o capital de 200 000 euros para
750 000 euros e alterado o artigo 4.º do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 750 000 euros, dividido em quatro quotas,
uma no valor nominal de 562 500 euros, pertencente à sociedade
Rute Dezoito, S. A., uma no valor de 112 500 euros e duas no valor
de 37 500 euros cada uma, pertencentes à sociedade Grupo de Em-
presas Pra, S. A.

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

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213960
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ALDAI � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Urbanização Polana, Volta do Girassol, 12,
Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2903/
930223; identificação de pessoa colectiva n.º 502381833; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4, inscrição n.º 11 e averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 11; números e datas das apresentações: 33/20020520,
35/20020520 e 3/20030319.

Certifico que Maria de Lurdes Gonçalves Laijas Seidenstricker
renunciou ao cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 17 de Maio de 2002.
Mais certifico que foi reforçado o capital de 4987,98 euros para

5000 euros e alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato da sociedade
em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor no-
minal de 1700 euros, pertencente a Fernando Suarez Fuentes, e ou-
tra no valor nominal de 3300 euros, pertencente à sócia Josefa
Cordero Fabregas.

4.º

1 � Fica nomeada gerente a sócia Josefa Cordero Fabregas.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal vier a ser de-

liberado em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração
consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros de exer-
cício da sociedade.

Certifico ainda que Josefa Cordero Fabregas renunciou ao cargo
de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 12 de Fevereiro de 2003.

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213990

ERAINVESTE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Edifício Palmeira, 3.2.5/D, loja B, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4692/
20000801; identificação de pessoa colectiva n.º 504967622; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/
20020306.

Certifico que Jorge Manuel Conteiras Guerreiro Filipe Bartolo-
meu renunciou ao cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 21 de Dezembro de 2001.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213987

DIRIGESTE II � ESTUDOS E AUDITORIAS, L.DA

Sede: Parque Industrial e Comercial de Loulé, lotes 3B/4B,
São Sebastião, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5524/
20020225; identificação de pessoa colectiva n.º 503283150; inscri-
ções n.os 4 e 5, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e datas das apresentações: 39 e 24/20020307, 17 e 18/
20020821.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação Dirigeste II � Estudos e Audi-
torias, L.da, tem a sua sede no Parque Industrial e Comercial de Loulé,
lotes 3B-4B, freguesia de São Sebastião, concelho de Loulé, e durará
por tempo indeterminado, contando-se o início a partir desta data.

Mais certifico que foi reforçado o capital de 500 000$ para
1 002 410$, redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º
do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5000 euros e é for-
mado por seis quotas, uma de 2250 euros, pertencente a Maria Cris-
tina Gomes Ferreira Abecasis Galvão, outra de 550 euros, perten-
cente a João Miguel Pinto Galvão, outra de 200 euros, pertencente
a Maria Tomé da Luz, outra de 500 euros, pertencente a Rui Au-
gusto Nabais da Cruz, outra de 500 euros, pertencente a Maria da
Luz Santana Marques Carneiro, e outra de 1000 euros, pertencente
a Carlos Augusto Ribeiro Monteiro.

Certifico ainda que Carlos Augusto Ribeiro Monteiro renunciou
ao cargo de gerente da sociedade em epígrafe, em 30 de Julho de
2002, e que Carla Maria Madeira da Costa Mota foi nomeada geren-
te da sociedade em epígrafe, 30 de Julho de 2002.

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

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213984

EMPRODALBE � ENTREPOSTO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E BEBIDAS, L.DA

Sede: Carvalhas, Quatro Estradas, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2529/
910502; identificação de pessoa colectiva n.º 502547847; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 19 e 20/20020423.

Certifico que Fernando Cecílio Nery Neto renunciou ao cargo de
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 28 de Janeiro de 2002.

Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma EMPRODALBE � Entreposto de
Produtos Alimentares e Bebidas, L.da, e tem a sua sede no sítio da
Cascalheira, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 49 879 euros e 79 cêntimos e corresponde à
soma de três quotas: uma no valor nominal de 18 655 euros e 4 cên-
timos, pertencente ao sócio Manuel Joaquim Cavaco, outra de igual
valor, pertencente ao sócio Adérito Custódio Cavaco, e outra no
valor nominal de 12 569 euros e 71 cêntimos, pertencente ao sócio
José Domingos Claro Molha.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213980

UNIALCOZ � MOBILIÁRIO COZINHAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vilamoura, lote 32, armazém B,
Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4859/
20010302; identificação de pessoa colectiva n.º 505358301; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 32/20020514.
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Certifico que foi alterado o n.º 2 do artigo 1.º do contrato da so-
ciedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Amendoeiras, lote 12,
na cidade e freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

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

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213976

JOSÉ PEDRO PIRES � TERRAPLENAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Caliços, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5030/
20010622; identificação de pessoa colectiva n.º 505439298; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 29/20020520.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em terraplenagens, demolições,
infra-estruturas, saneamentos, fundações e comércio de material para
a construção civil. Transporte rodoviário mercadorias por conta de
outrem.

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

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213973

GELGARVE � EMPRESA CONGELADORA
E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: São João da Venda, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 900/810910;
identificação de pessoa colectiva n.º 500982279; inscrição n.º 8 e
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; números e datas das apresenta-
ções: 36/20020312 e 23/20020923.

Certifico que foi reforçado o capital de 9975,96 euros para
75 000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, dividido em duas quotas: uma no valor nominal de
73 125 euros, pertencente ao sócio Aníbal Inácio dos Santos, e ou-
tra no valor nominal de 1875 euros, pertencente à sócia Agostinha
Maria Cardeira dos Santos.

Mais certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da socie-
dade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de GELGARVE � Empresa
Congeladora e Distribuidora de Produtos Alimentares, L.da, tem a
sua sede na Zona Industrial de Vilamoura, lote 6 I/16, freguesia de
Quarteira, concelho de Loulé, durará por tempo indeterminado e tem
o seu início neta data.

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

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213971

QUINTA DO PANALTO � SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Rua da República, 70-A, B e C, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2920/
930401; identificação de pessoa colectiva n.º 503029424; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 39/20020619.

Certifico que foi reforçado o capital de 49 879,79 euros para
50 000 euros e alterado o n.º 1 do artigo 4.º do contrato da socie-
dade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital é de 50 000 euros, dividido em 10 000 acções no
valor nominal de 5 euros cada.

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

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213950

BOLIWEB, INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Cerro e Alcaria, Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5144/
20010831; identificação de pessoa colectiva n.º 505720760; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/20021011.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 28 de Fevereiro de 2002.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213941

SOCIEDADE DE CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E GESTÃO DO
PARQUE DAS CIDADES LOULÉ/FARO � EMPRESA
INTERMUNICIPAL, E. I. M.

Sede: Esteval, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4596/
20000420; identificação de pessoa colectiva n.º 504931873; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 14/20021003.

Certifico que foi efectuada a nomeação do conselho de adminis-
tração para o mandato de 2002-2005.

Presidente, Fernandes Martins dos Santos; vogais: Rogério Filipe
Neves Gomes e Carlos Alberto Pereira Martins.

Data: 20 de Agosto de 2002.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213938

LIFESTYLE PROPERTIES � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: loja C do Centro Comercial O Tradicional, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4352/
990804; identificação de pessoa colectiva n.º 504463004; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20020919.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Lifestyle Properties � Socie-
dade de Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede nas fracções C
e F, lojas 42/45, do Centro Comercial Buganvília, Quinta do Lago,
freguesia de Almancil, concelho de Loulé, podendo abrir dependên-
cia ou sucursais em qualquer ponto do território nacional.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213933

NUNO CABRITA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, Urbanização Solar
das Palmeiras, bloco C-1, 2.º, A, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4974/
20010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505462648; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20020731.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma e deslocou a sede para a Praça de Sá
Carneiro, 2-A, freguesia de Almancil, apartado 3655.

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

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213928

MULTYATES � COMÉRCIO DE EMBARCAÇÕES
DE RECREIO, L.DA

Sede: Edifício Vila Marina, loja 71, Marina de Vilamoura,
Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5679/
20020718; identificação de pessoa colectiva n.º 505321246; inscri-
ção n.º 9 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 44 e 45/20020731.

Certifico que foram alterados os n.º 2 do artigo 1.º, artigo 3.º e o
n.º 2 do artigo 4.º do contrato da sociedade em epígrafe, os quais
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta afirma MULTYATES � Comércio de
Embarcações de Recreio, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Vila Marina, loja 71,
Marina de Vila Moura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
22 500 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 6000 euros, uma do valor nominal de 5250 euros e ou-
tra de 11 250 euros, todas pertencentes ao sócio Carlos Alberto
Cabral do Rego Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

Mais certifico que Joaquim Jorge Gomes Mendes de Brito renun-
ciou ao cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 24 de Abril de 2002.

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

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213923

LOISAS & CLARA, L.DA

Sede: Rua de Bartolomeu Dias, 19, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2002/
890331; identificação de pessoa colectiva n.º 502133803; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 8/20011214.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

Aumento do capital social, inteiramente realizado em dinheiro,
de 602 410$, ficando no total 1 002 410$, a que correspondem
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, a que cor-
respondem 501 205$, pertencendo uma à sócia Hortênsia da Silva
Clara e a outra, em comum e sem determinação de parte ou direito,
aos sócios Hortência da Silva Clara, Albino Manuel da Silva Loisas,
António Miguel Loisas da Silva e Rute Helena da Silva Loisas.

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

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213917

SOL E PRAIA � DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Corgo da Zorra, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2692/
920310; identificação de pessoa colectiva n.º 502721499; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 17/20020813.

Certifico que foi alterado o n.º 3 do artigo 6.º do contrato da so-
ciedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

3 � Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assinatu-
ra de um gerente.

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

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213910

INFORSPOTNET � SERVIÇOS DE INTERNET,
INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Edifício Tália, Praça Tivoli, loja 8, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5162/
20010910; identificação de pessoa colectiva n.º 505663147; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20020821.

Certifico que Adriano Lima Oliveira Fernandes renunciou ao car-
go de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 31 de Maio de 2002.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213909

TÁXIS MASCARENHAS & LOPES, L.DA

Sede: Passis do Almargem, Fonte Santa, 367-A, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4462/
991213; identificação de pessoa colectiva n.º 504772023; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 29/20020920.

Certifico que Maria Donata Caetano Narciso Mascarenhas foi
nomeada para o cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 2 de Setembro de 2002.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213908
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VILA SOL � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Estrada Nacional 396, Empreendimento Vila Sol,
Alto do Semino, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4440/
991129; identificação de pessoa colectiva n.º 504387235; inscrições
n.os 5 e 6; números e datas das apresentações: 41/20020731 e 27/
20020802.

Certifico que foi efectuada a nomeação dos órgãos sociais:
Conselho de administração: presidente, Panaltlântica Holding,

Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., representada por
Luís Filipe Farinha dos Santos; vogais: Alberto Mugna Fragoso Fer-
nandes e Luís Correia Baeta.

Fiscal único efectivo, Barroso, Dias, Caseirão e Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel
Rui dos Santos Caseirão, revisor oficial de contas; suplente, João
Guilherme Melo e Oliveira, revisor oficial de contas.

Prazo: triénio de 2002-2004.
Data: 5 de Junho de 2002.

Mais certifico que foi reforçado o capital de 7 632 106,62 euros
para 7 650 500 euros e alterado o artigo 5.º do contrato da socie-
dade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 7 651 500 euros,
representado por 1 530 100 acções do valor nominal de 5 euros cada.

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

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213906

ARNALDO MATOS PEREIRA, L.DA

Sede: Rua de 9 de Abril, 18 e 20, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 392/741014;
identificação de pessoa colectiva n.º 500030693; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20020816.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Arnaldo Matos Pereira, L.da, tem a
sua sede na Zona Industrial, lote 18, desta cidade, e freguesia de São
Clemente, e durará por tempo indeterminado, contando-se o seu
início a partir de hoje.

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

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213904

VILLA MOURA � PRAIA E ACTIVIDADES
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: Edifício Via Marina, lote F-1, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4256/
990311; identificação de pessoa colectiva n.º 504476041; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 27/20021119.

Certifico que foi reforçado o capital de 44 891,81 euros para
51 000 euros e que foi efectuada a transformação de sociedade por quo-
tas em sociedade anónima e alterado o contrato, o qual ficou com a
seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A sociedade adopta a denominação de Villa Moura � Praia Cons-
truções e Actividades Imobiliárias, S. A., e durará por tempo inde-
terminado.

ARTIGO 2.º

Sede e formas de representação

1 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Via Marina, lote F-1,
Vilamoura, da freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

2 � A sede social poderá ser transferida, por deliberação do con-
selho de administração, para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá, mediante deliberação do conselho de
administração, constituir, transferir ou extinguir estabelecimentos,
sucursais, agências, filiais, delegações ou outras formas de represen-
tação, onde for conveniente no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto social é a construção civil, imobiliária, exploração tu-
rística, compra, venda e revenda de adquiridos para esse fim, de ter-
renos, apartamentos, moradias, áreas comerciais e industriais e ex-
ploração de indústria hoteleira.

ARTIGO 4.º

Participações

A sociedade, mediante deliberação do conselho de administração,
poderá subscrever, adquirir ou alienar participações no capital de
outras sociedades, bem como participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas ou em agrupamentos europeus de interesse
económico.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 51 000 euros e encontra-se inteiramen-
te subscrito e realizado e é representado por 51 000 acções nomina-
tivas, de valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � O conselho de administração fica autorizado a aumentar o
capital social, por uma ou mais vezes, até ao montante de
5 000 000 de euros, sem necessidade de deliberação da assembleia
geral.

3 � Na subscrição das acções relativas aos aumentos de capital
social, têm preferência os accionistas na proporção das acções que
já possuírem.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � As acções podem ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
50, 100, 1000, 5000 e 10 000 acções.

2 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou provi-
sórios, serão assinados pelo conselho de administração, podendo as
assinaturas ser postas por chancela mas, neste caso, terão que ser
autenticadas com o selo branco.

3 � A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral, ad-
quirir acções próprias nos termos previstos na lei, e realizar sobre as
mesmas as operações que se mostrarem convenientes para a prosse-
cução dos interesses sociais.

ARTIGO 7.º

Transmissão de acções nominativas

1 � A transmissão de acções nominativas entre accionistas e entre
estes e os seus descendentes e ascendentes, é livre. Qualquer trans-
missão de acções para terceiros fica sujeito ao direito de preferên-
cia, na respectiva aquisição, por parte dos outros accionistas, bem
como ao expresso consentimento, dado em assembleia geral, caso
não seja exercido qualquer direito de preferência.

2 � O direito de preferência na aquisição das acções será exerci-
do da seguinte forma:

a) O accionista que pretenda transmitir as suas acções a terceiro
deverá informar os restantes accionistas, por meio de carta regista-
da enviada a cada um deles, indicando, com exactidão, o preço e
demais condições da referida transmissão, bem como a identidade do
terceiro adquirente, e acompanhada de oferta vinculativa apresenta-
da pelo referido adquirente;
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b) Os accionistas interessados deverão exercer o seu direito de
preferência, por meio de carta registada dirigida ao accionista que
se propõe transmitir as suas acções a terceiro, no prazo máximo
de um mês a contar da recepção da carta mencionada na
alínea anterior;

c) Caso existam diversos accionistas interessados em exercer o
seu direito de preferência, as acções serão adquiridas na proporção
das respectivas participações no capital social da sociedade.

3 � Apenas no caso de não serem exercidos quaisquer direitos de
preferência nos termos referidos nos números antecedentes, ficará a
transmissão de acções para terceiros sujeita ao consentimento da
sociedade, a ser dado em assembleia geral. O pedido de consenti-
mento deverá ser feito por carta registada dirigida ao presidente da
mesa da assembleia geral, indicando com exactidão, o preço e de-
mais condições da transmissão pretendida, bem como a identidade
do terceiro adquirente e acompanhada de oferta vinculativa apre-
sentada pelo terceiro adquirente.

Se a assembleia geral não se pronunciar sobre o pedido de consen-
timento no prazo de 45 dias, a contar da recepção pelo presidente
da mesa da assembleia geral do pedido acima referido, o accionista
poderá proceder à transmissão das acções para o referido terceiro.

4 � Se o consentimento para a transmissão das acções para o
terceiro for recusado na assembleia geral, ao accionista ou accionis-
tas que tiverem votado favoravelmente a recusa assistirá, à sua es-
colha, os seguintes direitos, a serem exercidos no prazo máximo de
três meses, a contar da data da assembleia geral em que o consenti-
mento tiver sido recusado:

a) Indicar uma pessoa que esteja de acordo em adquirir as acções
pelo preço e condições de oferta vinculativa apresentada para efei-
tos de obtenção do consentimento, desde que essa pessoa seja aceite
pelo accionista que solicitou o consentimento;

b) Vender as suas acções ao accionista que solicitou o consenti-
mento, pelo mesmo preço e condições constantes da oferta
vinculativa apresentada para efeitos de obtenção do referido con-
sentimento;

c) Comprar a totalidade das acções para as quais foi solicitado o
consentimento, pelo preço e condições constantes da oferta
vinculativa apresentada para efeitos de obtenção do referido con-
sentimento.

Caso existam dois ou mais accionistas interessados em exercer os
direitos acima mencionados, observar-se-á o seguinte:

O direito mencionado na alínea b) acima poderá ser exercido na
totalidade pelo accionista ou accionistas interessados, mesmo que o
outro accionista ou outros accionistas exerçam um direito diferente.

Se um ou mais accionistas exercerem o direito mencionado na
alínea a) e ou um ou mais accionistas exercerem o direito mencio-
nado na alínea b), esses direitos serão exercidos na proporção das
respectivas participações no capital social.

Se nenhum dos direitos acima referidos for exercido por nenhum
dos accionistas no prazo estabelecido, o accionista que solicitou o
consentimento é livre de transmitir as suas acções ao terceiro adqui-
rente.

5 � As cláusulas deste artigo serão transcritas nos títulos das
acções nominativas.

ARTIGO 8.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações de todos os tipos, nas con-
dições a deliberar em assembleia geral, nos termos da lei e do pre-
sente contrato.

ARTIGO 9.º

Prestações acessórias

Os accionistas ficam obrigados a efectuar prestações acessórias, a
título gratuito ou oneroso, no montante, prazo e demais condições
que vierem a ser aprovados em assembleia geral, até montante má-
ximo igual a 1000 vezes o capital social.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral será constituída por todos os accionistas
com direito a voto, a ela devendo, ainda, estar presentes os admi-
nistradores e os membros do conselho fiscal.

2 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às assembleias excepto se autorizados pelo presi-
dente da mesa da assembleia geral.

3 � Para poder exercer o seu direito de voto o accionista deve-
rá, até ao próprio dia da realização da assembleia geral, depositar as
acções na sede social ou em instituição de crédito e possuir documento
comprovativo de tal depósito.

4 � Os titulares dos órgãos sociais que não sejam accionistas pode-
rão fazer propostas e intervir nos debates embora sem direito a voto.

5 � O presidente da mesa da assembleia geral poderá fazer parti-
cipar nas assembleias, embora sem direito a voto, as pessoas que
exerçam na sociedade cargos administrativos ou técnicos e cuja pre-
sença se repute conveniente para o esclarecimento de qualquer as-
sunto.

ARTIGO 11.º

Accionistas

Os accionistas com direito a voto apenas poderão fazer-se repre-
sentar nas reuniões da assembleia geral por seus descendentes ou
ascendentes, por outro accionista ou por pessoa a quem a lei atribuir
esse direito.

ARTIGO 12.º

Votos

1 � A cada acção corresponde um voto.
2 � As acções, não integralmente liberadas, não têm direito de

voto.
3 � As votações serão feitas pelo modo designado pelo presiden-

te da mesa da assembleia geral a menos que esta, por maioria sim-
ples, determine que as votações sejam de outro modo legalmente
admissível.

ARTIGO 13.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos de entre accionistas ou terceiros, por mandatos
com a duração de quatro anos, podendo os mesmos ser reeleitos por
uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 14.º

Conselho de administração

1 � A sociedade é administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, por um conselho de administração, eleito
em assembleia geral, por um mandato com a duração de quatro anos,
reelegível uma ou mais vezes, com ou sem dispensa de caução, re-
munerados ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia
geral.

2 � O conselho de administração é composto por número ímpar
de membros, no mínimo de três, designados pela assembleia geral.

3 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração,
poderá designar, ou não, presidente e vice-presidentes do referido
conselho, sendo os restantes membros vogais.

4 � Os membros do conselho de administração iniciam funções
após lhes ser conferida posse pelo presidente da assembleia geral,
com excepção dos designados na escritura de transformação que
iniciam imediatamente funções.

5 � O conselho de administração fica investido dos poderes ne-
cessários para assegurar a gestão corrente da sociedade, podendo,
designadamente:

a) Praticar actos e celebrar contratos no âmbito da actividade
corrente da sociedade e do seu objecto;

b) Adquirir, alienar, onerar ou permutar participações no capital
de outras sociedades constituídas ou a constituir;

c) Abrir e movimentar contas bancárias;
d) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
e) Contratar e despedir pessoal;
f) Comprar, vender e onerar bens móveis e imóveis e estabeleci-

mentos comerciais, incluindo veículos automóveis, e celebrar con-
tratos de locação financeira relativos aos referidos bens;

g) Confessar, desistir ou transigir em qualquer acção ou processo,
tanto judicial como arbitral;

h) Contrair empréstimos ou obrigações financeiras similares;
i) Prestar garantias, cauções ou avales;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 164 � 18 de Julho de 2003 15 150-(49)

j) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade para prá-
tica de certos actos ou categorias de actos especificados no respec-
tivo mandato.

l) Tomar ou dar de arrendamento quais quer bens ou ceder a ex-
ploração estabelecimentos comerciais.

ARTIGO 15.º

Vinculação e representação da sociedade

1 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos é necessária a intervenção de metade dos admi-
nistradores nomeados.

2 � Fica proibido aos representantes da sociedade obrigarem a
mesma em fianças, letras de favor, avales, abonações e outros ac-
tos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos negócios
sociais, ficando o infractor responsável perante a sociedade pelos
prejuízos que lhe causar.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 16.º

Conselho fiscal

1 � A fiscalização da sociedade, bem como a revisão das suas
contas, competem a um conselho fiscal, composto por três mem-
bros efectivos e um suplente, eleitos pelos accionistas, por um man-
dato com a duração de quatro anos, podendo ser reeleitos uma ou
mais vezes.

2 � A assembleia que proceder à eleição dos órgãos sociais pode-
rá não proceder à eleição do conselho fiscal e nomear para as fun-
ções que lhe competem um fiscal único.

CAPÍTULO VI

Ano social e resultados

ARTIGO 17.º

Ano social e resultados

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Os resultados constantes do balanço anual terão aplicação

que a assembleia geral deliberar, deduzidas as reservas legais.
3 � A assembleia geral poderá constituir as reservas livres que

entender convenientes.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 18.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e quan-
do deliberado pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral que delibere a dissolução da sociedade
determinará o prazo para a sua liquidação e nomeará os respectivos
liquidatários.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais transitórias

ARTIGO 19.º

Disposições finais

Ficam desde já nomeados, para o 1.º mandato do conselho de
administração, José Guerreiro Martins, José Guerreiro de Brito e José
Manuel Cunha Alves Batista.

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

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213903

SUMMER E WINTER � TÉCNICAS PARA CASA
E PISCINA, L.DA

Sede: Rua do Comércio, 284, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4562/
20000320; identificação de pessoa colectiva n.º 504935836; inscri-
ções n.os 3 e 6; números e data das apresentações: 19 e 22/20030121.

Certifico que foi alterado o n.º 1 do artigo 1.º do contrato da so-
ciedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Summer e Winter � Aquecimen-
tos e Arrefecimentos, L.da

Mais certifico que foi efectuada a alteração total do contrato, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Summer e Winter, Aquecimen-
tos e Arrefecimentos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Comércio, 284, na
vila e freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda 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 importação, exportação, com-
pra e venda, instalação e assistência técnica de sistemas de aqueci-
mento central, ar condicionado e equipamentos sanitários para ca-
sas e piscinas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 250 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 237 500 euros, pertencente à sócia BlueRed Group,
Ltd., e outra no valor nominal de 12 500 euros, pertencente ao sócio
Herbert Plum.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 164 � 18 de Julho de 200315 150-(50)

quotas, destinadas a ser alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão fazer-se representar em quaisquer assembleias
gerais por qualquer pessoa, sócia ou não sócia, desde que para o efei-
to apresentem carta dirigida à gerência.

ARTIGO 10.º

Os preceitos legais dispositivos poderão ser derrogados por sim-
ples deliberação dos sócios.

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

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213945

PROGRESSO OMEGA, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Comércio, 284, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5697/
20020828; identificação de pessoa colectiva n.º 505792290; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020828.

Certifico que entre Summer e Winter, Aquecimentos e Arrefecimentos,
L.da, e BlueRed Group, Ltd., foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Progresso Omega, Construção
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Comércio, 284, na
vila e freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda 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 construção civil e obras públi-
cas. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 150 000 euros, dividido nas seguintes duas
quotas: uma no valor nominal de 120 000 euros, pertencente à só-
cia Bluered Group, Ltd., e outra no valor nominal de 30 000 euros,
pertencente à sócia Summer e Winter � Técnicas para Casa e Pis-
cina, Unipessoal, L.da

O referido capital encontra-se realizado em 50 %, devendo os res-
tantes 50 % serem realizados no prazo máximo permitido por lei,
que actualmente é de cinco anos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, sem
remuneração, até deliberação em contrário.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes Herbert Plum, referi-
do, e Robert Ian Tankel, casado, residente na Quinta do Lago,
loja 107, Centro Quinta Shoping, freguesia de Almancil, conce-
lho de Loulé

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214324

FUTURE HOUSE � SISTEMAS INTELIGENTES
PARA CASA E PISCINA, L.DA

Sede: Rua do Comércio, 284, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5695/
20020826; identificação de pessoa colectiva n.º 506271048; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020826.

Certifico que entre Summer e Winter, Aquecimentos e
Arrefecimentos, L.da, e BlueRed Group, Ltd., foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Future House � Sistemas Inteli-
gentes para Casa e Piscina, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Comércio, 284, na
vila e freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda 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 e instalação
de sistemas inteligentes para casa e piscina, compra e venda de equi-
pamentos para casas e piscinas, nomeadamente sistemas de domótica
e outros sistemas inovadores para casa e piscina.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma no valor nominal de 40 000 euros, pertencente à sócia
Bluered Group, Ltd., e outra no valor nominal de 10 000 euros,
pertencente à sócia Summer e Winter � Técnicas para Casa e Pis-
cina, Unipessoal, L.da

O referido capital encontra-se realizado em 50 %, devendo os res-
tantes 50 % ser realizados no prazo máximo permitido por lei, que
actualmente é de cinco anos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, sem
remuneração, até deliberação em contrário.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes Herbert Plum, referido, e
Robert Ian Tankel, casado, residente na Quinta do Lago, loja 107,
Centro Comercial Quinta Shoping, freguesia de Almancil, concelho
de Loulé.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214319

CASA PRONTA � MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
DE APOIO À IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Urbanização Atlântida I, Edifício Flores, loja 2, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2650/
920127; identificação de pessoa colectiva n.º 502688386; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1;
números e datas das apresentações: 4/20030312 e 15/20030318.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Casa Pronta � Manutenção e
Serviços de Apoio à Imobiliária e Construção, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Vasco da Gama, 61-A, 8125-256 Quarteira, concelho de
Loulé, podendo instalar sucursais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social, onde e como lhe parecer conveniente e durará por
tempo indeterminado, a contar desta data.

Mais certifico que Alberto José Cavaco Viegas foi destituído do
cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 3 de Março de 2003.

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

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214315

INESTING, DESIGN MULTIMÉDIA, L.DA

Sede: Urbanização de Santo António do Alto, lote 53, 1.º, E,
Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5544/
20021009; identificação de pessoa colectiva n.º 504924907; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 1/20021011.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 2.º do contrato da
sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Inesting, Marketing Tecnológi-
co, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Loulé,
Edifício Cace, escritório 2, freguesia de São Sebastião, concelho de
Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na criação de conteúdos para
internet. Soluções comércio electrónico, marketing e publicidade na
internet. Criação e gestão de redes privadas de dados, desenvol-
vimento de conteúdos digitais e soluções multimédia. Serviços de
design multimédia. Serviço de consultadoria e estudo do mercado.

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

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214313

SOUSA & SOUSA, L.DA

Sede: Betunes, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 541 a
fl. 81 C-2; identificação de pessoa colectiva n.º 500721041; inscri-
ção n.º 650 a fl. 70-E-10; número e data da apresentação: 32/
20030307.

Certifico que foi alterado o n.º 2 do artigo 10.º do contrato da
sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

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

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

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214311
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PISCINAS 100 QUÍMICOS � COMÉRCIO DE PISCINAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, Benfarras, Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5786/
20030321; identificação de pessoa colectiva n.º 506481840; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 30/20030321.

Certifico que Marco António Rita do Carmo casado com Susan
Jane Rita do Carmo em comunhão de adquiridos, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Piscinas 100 Químicos � Co-
mércio de Piscinas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 125, sí-
tio de Benfarras, freguesia de Boliqueime, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, repre-
sentação, comércio e distribuição de piscinas, casas em madeira,
produtos e equipamentos para piscinas. Construção, instalação e
manutenção de piscinas e casas de madeira.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214308

GHEYSEN & C.A, L.DA

Sede: Rua de Manuel Cabrita Teodósio, lote 6, 1.º, esquerdo,
Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5785/
20030321; identificação de pessoa colectiva n.º 506403939; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 29/20030321.

Certifico que entre Vincent Pierre Yvonne Gheysen, casado com
Sylvie Clausset em comunhão de adquiridos, e Manuel Alberto das
Neves Lima, casado com Vanda Cristina Delgado Tavares Lima em
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta firma Gheysen & C.A, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Cabrita Teo-
dósio, lote 6, 1.º, esquerdo, na vila e freguesia de Almancil, conce-
lho de Loulé

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, aluguer, importa-
ção e exportação de equipamento áudio e casas pré-fabricadas; com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; cons-
trução civil e manutenção de imóveis e jardins; decoração de
exteriores.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, totalmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma
de cada sócio.

2 � A sociedade poderá exigir simultaneamente aos sócios e na
proporção das suas quotas, prestações suplementares de capital até
ao montante global correspondente a 10 vezes o valor nominal do
capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 � A gerência poderá adquirir ou alienar participações sociais
noutras entidades, qualquer que seja o seu objecto, ou associar-se com
quaisquer entidades colectivas podendo, observados os condiciona-
lismos legais, adquirir quotas da própria sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre, mas a es-
tranhos depende do consentimento da sociedade.

2 � Em caso de alienação onerosa de quota social terão sempre
direito de preferência na aquisição a sociedade, primeiro, e depois os
sócios, a exercer no prazo de 40 dias, a contar da comunicação do
projecto de alienação com indicação do preço e identificação do
pretenso adquirente.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota ou parte da quota do
respectivo sócio, verificando-se um dos seguintes casos:

a) Condenação definitiva do sócio por crime contra o bom nome
ou o património da sociedade ou de qualquer consócio.

b) Penhora, arresto, arrolamento, venda ou adjudicação judicial
ou administrativa de quota social.

c) Alienação da quota sem consentimento expresso da sociedade.
d) Acordo entre a sociedade e o sócio.
2 � O valor a pagar pela amortização será, no caso da alínea d)

do número anterior, o valor acordado nas datas convencionadas e,
nos casos restantes, o valor nominal da quota amortizada, em duas
prestações semestrais e iguais com vencimento a 6 e a 12 meses da
deliberação de amortização.

3 � Verificando-se a exclusão de um sócio, a contrapartida a
receber por este, pela amortização da sua quota, será o respectivo
valor nominal, a pagar em duas prestações semestrais iguais, com
vencimento a 6 e a 12 meses da deliberação de amortização por ex-
clusão do sócio.

ARTIGO 8.º

1 � À gerência competirão os mais latos poderes de administra-
ção e representação social, em juízo e fora dele, podendo adquirir,
alienar, onerar ou locar, activa ou passivamente, quaisquer bens
móveis ou imóveis.

2 � É vedado à gerência obrigar a sociedade em negócios es-
tranhos ao objecto social tais como fianças, abonações e letras
de favor.
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ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral será convocada por carta registada com
aviso de recepção, enviada para a morada dos sócios constante dos
ficheiros sociais, com 15 dias de antecedência.

2 � A assembleia geral decidirá do destino a dar aos resultados de
cada exercício, podendo deliberar não distribuir lucros e afectá-los a
quaisquer reservas cuja constituição determine.

3 � A assembleia geral poderá, observadas as formalidades legais,
deliberar a distribuição antecipada de lucros.

4 � Os sócios poderão fazer-se representar na assembleia geral
por qualquer pessoa.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214305

CÁSSIMA � CAFÉ E SALÃO DE CHÁ, L.DA

Sede: Cássima, Expansão Nordeste, bloco 2,
rés-do-chão, direito, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5784/
20030321; identificação de pessoa colectiva n.º 506515001; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030321.

Certifico que entre João da Costa Santos e mulher, Maria de
Lourdes Fernandes Barata Santos, casados em comunhão de adquiri-
dos, e Carla Andreia Barata Santos, solteira, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CÁSSIMA � Café e Salão de
Chá, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Cássima, Expansão
Nordeste, bloco 2, rés-do-chão, direito, freguesia de São Clemente,
concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda 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 exploração de pastelaria, snack-
-bar e salão de chá, bem como serviços conexos. Exploração de café.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas nos
valores nominais de 2000 euros cada, pertencendo cada uma delas a
cada um dos sócios João da Costa Santos e Maria de Lourdes Fer-
nandes Barata Santos, e outra no valor nominal de 1000 euros, per-
tencente à sócia Carla Andreia Barata Santos.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de três vezes o valor do capital
social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios João da Costa
Santos e Maria de Lourdes Fernandes Barata Santos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214303

THAT SHACK � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Sede: Rua IBC, Quinta Shopping, loja 102, Quinta do Lago,
Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5783/
20030320; identificação de pessoa colectiva n.º 506509460; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 29/20030320.

Certifico que entre Roger Anthony Yates, casado com Christine
Yates em separação de bens, Anthony Lowe, divorciado, e Paul David
Wheatley, casado com Cristina Wheatley em separação de bens, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma That Shack � Exploração Ho-
teleira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua IBC, Quinta Shopping,
loja 102, Quinta do Lago, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda 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 exploração hoteleira nomea-
damente bares, snack-bars, restaurantes.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.
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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 assem-
bleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214301

LUÍS A. F. NARCISO � INDÚSTRIA
DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Sede: Vendas Novas da Tor, Tor

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4150/
981001; identificação de pessoa colectiva n.º 504078186; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 5/20030108.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

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

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213988

ANTÓNIO INÁCIO & FILHO, L.DA

Sede: Beco da Mónica, Edifício Praceta, bloco A,
rés-do-chão, direito, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4311/
990524; identificação de pessoa colectiva n.º 504407627; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 6/20021112.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2002.

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213986

SERVISCO � SERVIÇOS DE SAÚDE,
DESPORTO E LAZER, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro,
Edifício São Cristóvão, 100, 1.º, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3120/
940309; identificação de pessoa colectiva n.º 503245836; inscrição
n.º 9 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; números e data das apre-
sentações: 10 e 9/20021119.

Certifico que Lynda Jane Hargreaves Vanhinsberg foi nomeado
para o cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 20 de Novembro de 2002.

Mais certifico que foi efectuada a exoneração da gerente Maria
José dos Santos Martins Neto Mestre ou Maria José Mestre.

Data: 1 de Setembro de 2002.

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213983

CILUDE � EXPLORAÇÃO TURÍSTICA
E HOTELEIRA, L.DA

Sede: Rua de António de Sousa Agostinho, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2313/
900705; identificação de pessoa colectiva n.º 502376716; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 10/20021003.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213981

EAHS � ENGENHARIAS DO AMBIENTE, HIDRÁULICA
E SANITÁRIA, L.DA

Sede: Vivenda Solar dos Passarinhos, Cabeça do Mestre,
São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5232/
20011105; identificação de pessoa colectiva n.º 505625210; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20020628.

Certifico que foi alterado o n.º 2 do artigo 1.º do contrato da so-
ciedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de José da Costa
Mealha, bloco B, 34, 2.º, centro, freguesia de São Clemente, conce-
lho de Loulé.

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

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213978
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A 4 � SOCIEDADE DE TABACARIAS, L.DA

Sede: Largo de Afonso de Albuquerque, 5-A,
rés-do-chão, esquerdo, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2722/
920422; identificação de pessoa colectiva n.º 502749423; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20021119.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de A 4 � Sociedade de Taba-
carias, L.da, tem a sua sede na Estrada de Quarteira, sítio do Semino,
caixa postal 906-Z, Quarteira, freguesia de Quarteira e durará por
tempo indeterminado.

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

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213974

LOULEPÃO � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua de Azevedo e Silva, rés-do-chão,
sem número de polícia, Loulé, São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 291/720926;
identificação de pessoa colectiva n.º 500168628; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/20020820.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de LOULEPÃO � Produtos
Alimentares, L.da, tem a sua sede na Zona Industrial de Loulé, lote 16,
Loulé, freguesia de São Clemente.

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

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213972

MONTE DA QUINTA (PROPRIEDADES), S. A.

Sede: Avenida de André Jordan, Quinta do Lago, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4398/
991008; identificação de pessoa colectiva n.º 502214368; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 12/
20030108.

Certifico que Carlos Alberto Barreto da Rocha e Leonel Gomes
Mateus renunciaram aos cargos de vogais do conselho de adminis-
tração da sociedade em epígrafe.

Data: 29 de Novembro de 2002.

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213970

C. C. AMARAL, L.DA

Sede: Rua da Quinta de Betunes, bloco B1,
rés-do-chão, direito, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4953/
20010511; identificação de pessoa colectiva n.º 505433311; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20020628.

Certifico que foi alterado o n.º 2 do artigo 1.º do contrato da so-
ciedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Frei Luís da Cruz, blo-
co 2, loja 3, rés-do-chão, na cidade e concelho de Loulé, freguesia
de São Clemente.

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

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213969

CIVILOULÉ � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Quinta de Betunes, bloco B1,
rés-do-chão, direito, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5212/
20011022; identificação de pessoa colectiva n.º 505829037; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20020628.

Certifico que foi alterado o n.º 2 do artigo 1.º do contrato da so-
ciedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Frei Luís da Cruz, blo-
co II, loja 3, rés-do-chão, freguesia de São Clemente, concelho de
Loulé.

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

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213968

MOURAOBRAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua da Alemanha, Edifício Mourasuites, escritório,
Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4963/
20010516; identificação de pessoa colectiva n.º 505095190; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20020923.

Certifico que António Agostinho da Silva Vargem renunciou ao
cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 9 de Agosto de 2002.

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213966

CATUNA & SILVA, L.DA

Sede: Poço de Boliqueime, Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 921/811117;
identificação de pessoa colectiva n.º 501218009; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 15/20030404.

Certifico que Aníbal Cabrita da Silva foi nomeado para o cargo de
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 31 de Março de 2003.

12 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213964

HIGICONFORTO � PRODUTOS DE HIGIENE
E EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Mónica, 66-A, rés-do-chão, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5646/
20030108; identificação de pessoa colectiva n.º 506426106; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/20030403.

Certifico que João Rodrigues Enes de Pereira Silva foi nomeado
para o cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 7 de Janeiro de 2003.

12 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213963



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 164 � 18 de Julho de 200315 150-(56)

STUDIO DOS PANOS � ARTIGOS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Caminho do Corvo, Edifício Brisamar, loja 2, rés-do-chão,
em Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4344/
990719; identificação de pessoa colectiva n.º 504800817; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 11/20030403.

Certifico que foram alterados os n.º 1 dos artigos 1.º e 2.º do con-
trato da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Denise Mesquita, Inte-
riores � Artigos Têxteis, L.da, com sede no Caminho do Corvo, Edi-
fício Brisamar, loja 2, rés-do-chão, em Vilamoura, freguesia de Quar-
teira, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste no comércio por grosso e a reta-
lho de mobiliário, cortinados e similares; nomeadamente
artigos têxteis; prestação de serviços na área de decoração.

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

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

Está conforme o original.

12 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213959

SOMBRATEC � COMÉRCIO DE SAUNAS,
TOLDOS E COBERTURAS, L.DA

Sede: Casa das Sentinelas, Vale Telheiro, São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4629/
20000605; identificação de pessoa colectiva n.º 502598174; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 9/20030403.

Certifico que Karl Heinz Uwe Quade foi nomeado para o cargo de
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 2 de Março de 2003.

12 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213956

TERESA BOTINAS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 36, São Sebastião, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4361/
990825; identificação de pessoa colectiva n.º 504647725; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 21/20030402.

Certifico que foi reforçado o capital de 5000 euros para 17 500 eu-
ros e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epígrafe, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 17 500 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única, Teresa de Brito Botinas.

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

12 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213947

SAÚDE ACTIVA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, 16, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4874/
20010312; identificação de pessoa colectiva n.º 505318008; aver-

bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e datas das
apresentações: 20/20021017 e 21/20021120.

Certifico que Denizard Bueno e Sousa renunciou ao cargo de ge-
rente da sociedade em epígrafe.

Data: 10 de Outubro de 2002.
Mais certifico que James Edward Everitt foi nomeado para o car-

go de gerente da sociedade em epígrafe.
Data: 7 de Novembro de 2002.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213943

IRBOSOL GROUP, SGPS, L.DA

Sede: Estrada de Vale do Lobo, Ferrarias, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5009/
20010611; identificação de pessoa colectiva n.º 505358913; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/20021105.

Certifico que Fernando António Botelho de Sousa foi nomeado
para o cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 12 de Outubro de 2001.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213939

MARTINS & FERREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua projectada à Rua de Vasco da Gama, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 847/810420;
identificação de pessoa colectiva n.º 501171614; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1, inscrição n.º 3, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 14, 15, 17 e 19/
20021107.

Certifico que Aníbal Maria Ferreira renunciou ao cargo de geren-
te da sociedade em epígrafe.

Data: 8 de Outubro de 1985.

Mais certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da socie-
dade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Martins & Sedeval �
Construções, L.da, e tem a sua sede no Caminho do Lago, lote 4.12.4,
Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá ser mudada a sede
ou criadas filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
social, desde que seja julgado conveniente.

Certifico ainda que Jorge Manuel Sedeval Lavrador Martins foi
nomeado para o cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 18 de Junho de 2002.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213936

FINAJASMINE � TRADING, L.DA

Sede: Avenida de Carlos Mota Pinto, Edifício Estrela do Mar,
loja B, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4855/
20010223; identificação de pessoa colectiva n.º 505356040; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20030401.

Certifico que foi alterado o n.º 2 do artigo 1.º do contrato da so-
ciedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Marina Plaza, loja 6, em
Vilamoura, na freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

12 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213930

ALGARFONE II COMUNICAÇÕES � SISTEMAS
DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, 32, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3624/
960625; identificação de pessoa colectiva n.º 503673846; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/20030324.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 23 de Fevereiro de 2003.

12 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213927

LAZER E ARTE � EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Sede: Estrada da Fonte Santa, Centro Comercial O Tradicional,
Barros de Almancil, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2981/
930629; identificação de pessoa colectiva n.º 503018848; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 24 e 25/20020730.

Certifico que Patrícia Ruffin Guedes renunciou ao cargo de geren-
te da sociedade em epígrafe.

Data: 31 de Maio de 2002.

Mais certifico que Bartholomeus Christianus Petrus de Weyer e
Jeronimus Volkert Jacques de Weyer foram nomeados para o cargo
de gerentes da sociedade em epígrafe.

Data: 1 de Junho de 2002.

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213924

VINILCONSTA PUBLICIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Avenida de Francisco Sá Carneiro, lote 2,
Lojal, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3658/
960809; identificação de pessoa colectiva n.º 503697109; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 2, 3 e 4; números e
data das apresentações: 30, 31, 32 e 33/20030327.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Vinilconsta Publicidade e
Serviços, L.da, tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 125, sítio da
Cascalheira, 8125-018 Quarteira, concelho de Loulé, e durará por
tempo indeterminado.

Mais certifico que Sandra Isabel Pilar Baião Mendes foi nomeada
para o cargo de gerente da sociedade em epígrafe, em 1 de Março de
2001, e que Bruno Lopes Guerreiro foi nomeado para o cargo de
secretário da sociedade em epígrafe, em 26 de Março de 2003.

Certifico ainda que foi alterado o n.º 2 do artigo 4.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, dispensadas de caução e remunera-
das ou não, conforme deliberado em assembleia geral, ficam con-
fiadas ao sócio Carlos Alberto Rocha Mendes.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada basta, pois,
só a sua assinatura.

3 � A sociedade não poderá ser obrigada em actos e contratos
estranhos aos negócios sociais, tais como fianças, abonações, letras
de favor e outros semelhantes.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213919

TUNISVIAGEM � VIAGENS E TURISMO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo de Francisco Sá Carneiro, loja 19-A A,
Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5712/
20021015; identificação de pessoa colectiva n.º 503686778; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 7/20021119.

Certifico que foi reforçado o capital de 5000 euros para
100 000 euros e alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato da socie-
dade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação TUNISVIAGEM � Viagens e
Turismo, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Largo de Francisco
Sá Carneiro, loja 19-A A, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 100 000 euros e
corresponde a uma única quota no mesmo valor pertencente à única
sócia Jaqueline Oliveira Viegas.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213915

ARKINS � CONSULTORES, L.DA

Sede: Edifício Cor-de-Rosa, Quatro Estradas, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3742/
970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503823732; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 14/20021128.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 5.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros e será dividido em duas quotas
iguais de 2500 euros, pertencente a cada um dos sócios, Juahani
Liinanki e Tatjana Heikkila.

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

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213958

HTA HELICÓPTEROS � OPERAÇÕES ACTIVIDADES
E SERVIÇO AÉREO, L.DA

Sede: Casa da Lagoa, Estrada de Vale do Lobo, 890-A,
Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3728/
961205; identificação de pessoa colectiva n.º 503811874; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/
20021107.
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Certifico que foi efectuada a cessão de José Miguel de Mora Féria
Fernandes de Barros do cargo de gerente, por óbito, da sociedade em
epígrafe.

Data: 22 de Março de 1998.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213955

VILA SAMAMBAIAS � SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Volta das Rolas, lotes 2.4 F/9 e 2.4 F/10, Vilamoura,
Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5517/
20020207; identificação de pessoa colectiva n.º 503858579; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 63/20020711.

Certifico que foi reforçado o capital de 20 000 000$ para
20 048 200$, redenominado para 100 000 euros e alterado o n.º 1 do
artigo 2.º e o artigo 5.º do contrato da sociedade, os quais ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Volta das Rolas, lotes 2.4 F/9
e 2.4 F/10, Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

ARTIGO 5.º

O capital é de 100 000 euros, dividido em 20 000 acções de valor
nominal de 5 euros cada uma.

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

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213954

COSTA & DELFINO, L.DA

Sede: Rua de Camilo Castelo Branco, lote 5, rés-do-chão,
direito, Loulé, São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4086/
980618; identificação de pessoa colectiva n.º 504203614; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 21/20020924.

Certifico que foi reforçado o capital de 5000 euros para 50 000 eu-
ros e alterado o artigo 4.º do contrato da sociedade, o qual ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Manuel Ro-
drigues Costa e Manuel Simões Delfino.

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

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213952

MOURASTOCK � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E HOTELEIROS, S. A.

Sede: Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1062/
821109; identificação de pessoa colectiva n.º 501329609; inscrição
n.º 13 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; números e datas das
apresentações: 1/20020918 e 9/20021015.

Certifico que foi efectuada a nomeação dos órgãos sociais para o
triénio de 2002-2004.

Conselho de administração: administrador, Carlos Alberto Barre-
to da Rocha; vogais: Herman Joseph Kiene e Fritz Eugen Eberhard
Paul Rudolf Martin Scharenberg.

Fiscal único, Vítor Oliveira e Hélia Félix, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Hélia Santos Duarte Félix; su-
plente, Vítor Manuel Rodrigues de Oliveira, revisor oficial de con-
tas.

Data: 26 de Março de 2002.

Mais certifico que o conselho de administração se compõe de cin-
co membros, tendo sido também eleitos dois novos administradores
para o triénio de 2002-2004, José Manuel Castanho dos Santos
Pereira e Asdrúbal Ponces Ribas Pereira Calisto.

Data: 24 de Setembro de 2002.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213951

VILAGARVE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Praça da República, 116, 1.º, sala 9,
São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3298/
950116; identificação de pessoa colectiva n.º 503351547; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 15/20030108.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 1998.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213949

FOLI � CAFÉ CONCERTO, L.DA

Sede: Escanxinas, loja 4, Estrada de Vale do Lobo, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3378/
950508; identificação de pessoa colectiva n.º 503420751; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 9/20020918.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 11 de Setembro de 2002.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213948

VASQUES & VASQUES, L.DA

Sede: Rua do Major Manuel Olival, Centro Comercial Charlot,
bloco B, loja AC, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2185/
900131; identificação de pessoa colectiva n.º 502281413; inscrição
n.º 6 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e datas das apre-
sentações: 10/20021008 e 23/20020719.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 640 000$
e alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato da sociedade em epígrafe,
os quais ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 640 000$, dividido
em três quotas, uma no valor nominal de 320 000$, pertencente ao
sócio Carlos dos Santos Vasques, e duas no valor nominal de
160 000$ cada, pertencendo cada uma aos sócios Teresa de Fátima
Fernandes Pimentel Vasques Milhinhos e Paulo Augusto Tavares
Milhinhos.

§ único. (Mantém-se.)

4.º

São nomeados gerentes da sociedade todos os sócios e a mesma
obriga-se com a assinatura de qualquer um deles.

Mais certifico que foi efectuada a destituição de Paulo Augusto
Tavares Milhinhos e de Teresa de Fátima Fernandes Pimentel
Vasques Milhinhos dos cargos de gerentes.

Data: 31 de Dezembro de 2001.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213946

ARAGON ELECTRONICS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ELECTRÓNICOS E EQUIPAMENTOS PARA TELECOMU-
NICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de Duarte Pacheco, 145, 1.º, direito,
Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5516/
20020913; identificação de pessoa colectiva n.º 506207293; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 26 e 27/20030120.

Certifico que Guy Marvin Hendrix renunciou ao cargo de gerente
da sociedade em epígrafe.

Data: 3 de Janeiro de 2003.

Mais certifico que Robert George Greaves foi nomeado gerente da
sociedade em epígrafe.

Data: 3 de Janeiro de 2003.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213944

TEODORO & C.A, L.DA

Sede: Poço de Boliqueime, Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 632/790403;
identificação de pessoa colectiva n.º 500839514; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 11/20020918.

Certifico que foi reforçado o capital de 1 000 000$ para
1 002 410$, redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º
do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro e outros bens e valores constantes da escrituração e está
dividido em duas quotas iguais a 2500 euros cada uma delas, perten-
cente, em comum e sem determinação de parte ou direito, aos só-
cios, Teodoro Gonçalves Silva, Rogério Cavaco Silva, Aníbal Antó-
nio Cavaco Silva, Maria do Rosário Cavaco Silva e António Cavaco
Silva.

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

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213940

ONET � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
E LIMPEZA, L.DA

Sede: Estrada de Quarteira, Cascalheira, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4277/
990416; identificação de pessoa colectiva n.º 504330560; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e datas das
apresentações: 10/20021017 e 16/20030131.

Certifico que Célia Maria Alves Pardal Griff renunciou ao cargo
de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 20 de Junho de 2002.
Mais certifico que foram alterados os artigos 6.º e 7.º do contrato

da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, de acordo com o que for deliberado em assembleia geral,
compete ao gerente Fernando Luís Neves Griff.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do gerente Fernando Luís Neves Griff.

2 � A gerência fica desde já autorizada a comprar, alienar, locar,
trespassar, ceder ou permutar bens móveis, incluindo veículos auto-
móveis e estabelecimentos ou bens imóveis, da sociedade ou para a
mesma.

3 � Fica, porém, vedado ao gerente vincular a sociedade em ac-
tos estranhos ao interesse da mesma.

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

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213937

DUO-THERMO � SISTEMA DE AQUECIMENTO, L.DA

Sede: Aldeia do Campo, Caminho das Searas, lote 4.2.6/6A,
Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4202/
981222; identificação de pessoa colectiva n.º 504345796; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 15 e 16/20021009.

Certifico que Tanja Seidel renunciou ao cargo de gerente da so-
ciedade em epígrafe.

Data: 5 de Fevereiro de 2002.
Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e o n.º 2 do 5.º

do contrato da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5000 euros e está
dividido em duas quotas, uma no valor nominal de 3250 euros,
pertencente ao sócio Paul Jakob Baltes, e uma no valor nominal
de 1750 euros, pertencente à sócia Maria de Lurdes dos Santos
Fernandes de Campos Baltes.

ARTIGO 5.º

2 � Para obrigar validamente a sociedade basta a assinatura do
gerente Paul Jakob Baltes.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213934

ORGALGARVE � CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESAS, S. A.

Sede: Rua de Vale Formoso, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1287/
840807; identificação de pessoa colectiva n.º 501476741; averba-
mento n.º 9 à inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 31/
20020628.

Certifico que foi efectuada a recondução dos membros dos órgãos
sociais para o ano de 2002.

Conselho de administração: Aníbal de Sousa Moreno.
Conselho fiscal: Afonso Diz e Santos Silva, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, representada por José Joaquim Afonso
Diz; suplente, Silva Gomes e Vieira Sanches, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por António Vieira San-
ches.

Data: 31 de Março de 2002.

10 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213931
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FELIZ ANO � ARMAZENAGEM E ENTREPOSTO
DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Cerro do Galo, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4866/
20010309; identificação de pessoa colectiva n.º 502395087; data da
apresentação: 29082001.

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

12 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213929

LUSOTUR � SERVIÇOS E GESTÃO, S. A.

Sede: Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3222/
940809; identificação de pessoa colectiva n.º 503261173; inscrições
n.os 16, 17 e 19; números e datas das apresentações: 36 e 42/
20021230 e 23/20030321.

Certifico que Filipe Rodrigues Diaz foi nomeado para o cargo de
secretário e Inês Madeira Henriques foi nomeada para o cargo de
secretária suplente da sociedade em epígrafe.

Data: 18 de Novembro de 2002.

Mais certifico que foi efectuado o registo de dissolução da socie-
dade em epígrafe.

Prazo para a liquidação: artigo 150.º, n.º 1, do Código das Socie-
dades Comerciais.

Certifico ainda que foi efectuado o registo de encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 18 de Novembro de 2002.

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213926

LUSOTUR � TURISMO E SERVIÇOS, SOCIEDADE
GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3562/
960314; identificação de pessoa colectiva n.º 503619205; inscrições
n.os 14, 15 e 17; números e datas das apresentações: 44 e 45/
20021230 e 24/20030321.

Certifico que Filipe Rodrigues Diaz foi nomeado para o cargo de
secretário e Inês Madeira Henriques foi nomeada para o cargo de
secretária suplente da sociedade em epígrafe.

Data: 18 de Novembro de 2002.
Mais certifico que foi efectuado o registo de dissolução da socie-

dade em epígrafe.
Prazo para a liquidação: artigo 150.º, n.º 1, do Código das Socie-

dades Comerciais.
Certifico ainda que foi efectuado o registo de encerramento da

liquidação da sociedade em epígrafe.
Data da aprovação das contas: 18 de Novembro de 2002.

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213925

TABACARIA DOCAS, L.DA

Sede: Quinta do Romão, lote AM5, loja 3, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4254/
990309; identificação de pessoa colectiva n.º 504307835; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 16/20030321.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 18 de Março de 2003.

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213922

ECOBIOMA � PRODUTOS BIOLÓGICOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Agudo, 4, Santa Maria, Odemira
Sede de representação: Rocha de Petra, 151-Z, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 19/
20001004; identificação de pessoa colectiva n.º 504727893; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/20030321.

Certifico que foi efectuado o encerramento da representação per-
manente da sociedade em epígrafe.

Data do encerramento: 7 de Março de 2003.

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213920

JOROGUE MODA, L.DA

Sede: loja 64, Marina Plaza, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4096/
980630; identificação de pessoa colectiva n.º 504202723; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 28/20020717.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213918

M. N. FRUTUOSO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça da República, 116, 1.º, sala 8, Loulé,
São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4768/
20001127; identificação de pessoa colectiva n.º 505178354; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 19  e 20/20020731.

Certifico que Isabel China Rodrigues foi nomeada para o cargo de
secretária da sociedade em epígrafe.

Data: 29 de Julho de 2002.
Mais certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerra-

mento da liquidação da sociedade em epígrafe.
Data da aprovação das contas: 31 de Julho de 2002.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213912

MIRIAM & CLARA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Almeida Garrett, 2, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5081/
20010718; identificação de pessoa colectiva n.º 505599066; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 48/20020726.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213911

PEDRO GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Renda, Matos Lima, São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5118/
20010813; identificação de pessoa colectiva n.º 505711133; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 27/20020726.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 2002.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213907
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CESMOURA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício Tália, Centro Tivoli, loja 11, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3891/
970808; identificação de pessoa colectiva n.º 503954454; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 25/20020725.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 9 de Novembro de 2001.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213905

TRANSPORTES JORGE REIS & SILVA, L.DA

Sede: Estrada da Estação, Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3762/
970217; identificação de pessoa colectiva n.º 503856010; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 1/20021009.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 2.º do contrato da
sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Transportes Jorge Reis & Silva, L.da,
e tem a sua sede no sítio da Campina, freguesia de Boliqueime, con-
celho de Loulé, com endereço postal no apartado 235.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, terraplenagens e demolições, aluguer de máquinas industriais,
transportes públicos rodoviários ocasionais de mercadorias.

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

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213942

JORO � IMPORTAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, DISTRI-
BUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉC-
NICA, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 200, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4805/
20010111; identificação de pessoa colectiva n.º 501942785; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 1/20021008.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, comercialização,
distribuição e assistência técnica de equipamentos, nomeadamente
energia solar, aquecimento, tratamento de água e piscinas. Constru-
ção civil e obras públicas. Instalação e montagem de redes e apare-
lhos de gás. Comércio, distribuição e armazenagem de gás.

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

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213935

LIMPAMOS � MANUTENÇÃO E LIMPEZAS, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta do Romão, lote G-8, 1.º, A, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2717/
920409; identificação de pessoa colectiva n.º 502751320; averba-

mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e datas das
apresentações: 19/20020910 e 25/20030325.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação LIMPAMOS � Manutenção
e Limpezas, L.da, tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 125, Terras
Ruivas, Vale Judeu, freguesia de São Sebastião, concelho de Loulé, e
durará por tempo indeterminado, contando-se o seu início a partir
da data da sua constituição.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 6.º do contrato
da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na manutenção e limpeza de do-
micílios, restaurantes, casas comerciais, escritórios e afins e auto-
móveis. Comércio, representação, importação, exportação e distri-
buição de produtos químicos de limpeza, tratamento de superfície,
equipamentos e acessórios de limpeza e higiene; produtos certifica-
dos para a higiene alimentar e hospitalar.

ARTIGO 6.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assinatu-

ra de um gerente.
4 � (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213932

SILMELOBRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Avenida de José da Costa Mealha, Centro Comercial
Galerias D. Leonor, loja 8, cave, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4843/
20010214; identificação de pessoa colectiva n.º 505335450; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20021106.

Certifico que foi reforçado o capital de 5000 euros para 50 000 eu-
ros e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade, o qual ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria Amé-
lia de Sousa Loureiro Melo e Fernando Luís Barreiros da Silva.

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

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213921

VARGETEX � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização Algarve Sol, lote 26,
Fonte Santa, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4686/
20000728; identificação de pessoa colectiva n.º 505047543; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 26/20020729.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Mantém-se na gerência o sócio António Agostinho da
Silva Vargem e fica nomeado gerente o sócio António Rodrigues
Teixeira.

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

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213916

OLIVERDAYS � PRONTO A VESTIR, L.DA

Sede: Avenida da Marina, lote 1-F, loja 7, Edifício Via Marina,
Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4120/
980731; identificação de pessoa colectiva n.º 504230638; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 2/20021029.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, Marília
Adosinda Martins do Nascimento Pires e Infante do Nascimento
Pires.

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

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

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

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213913

JOSÉ & OLIVER � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Centro Comercial Quinta Shopping, loja 29,
Quinta do Lago, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5568/
20021025; identificação de pessoa colectiva n.º 511201044; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 22/20021030.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 7.º do contrato da
sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A sociedade adopta a firma José & Oliver � Comércio de Arti-
gos para Decoração, L.da, e terá a sua sede no Centro Comercial
Quinta Shopping, loja 29, Quinta do Lago, freguesia de Almancil,
concelho de Loulé.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado pela assembleia geral, pertence ao sócio
José Alberto Rodrigues e ao não sócio Michael David Oliver, soltei-
ro, maior, residente na Rua do Índico, Edifício Altis, 3.º, Q, Cerro
da Alagoa.

2 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária a assinatu-
ra conjunta dos dois gerentes.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213902

ECOGOLFE, COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Centro de Serviços Valverde, Ferrarias, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3371/
950502; identificação de pessoa colectiva n.º 503420654; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 29/20021122.

Certifico que Júlio Moreno Guimarães Costa e José Joaquim
Gambôa da Costa Leite foram nomeados para o cargo de gerentes
da sociedade em epígrafe.

Data: 8 de Novembro de 2002.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213901

ECOGOLFE, COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Centro de Serviços Valverde, Ferrarias, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3371/
950502; identificação de pessoa colectiva n.º 503420654; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 27/
20021122.

Certifico que José Alberto de Barros Horta renunciou ao cargo de
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 8 de Novembro de 2002.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213900

S. GREENWAY � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Casa do Golfe, Quatro Estradas, Selões,
São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2369/
900925; identificação de pessoa colectiva n.º 502418257; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/20020730.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 2.º e 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma S. Greenway, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Casa Amarela, no sítio de
Malhadais, freguesia de Boliqueime, concelho de Loulé.

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na administração e gestão de
imóveis; arrendamentos; compra e venda de imóveis.

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

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213899

JOSÉ RODRIGUES � SOCIEDADE
DE DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Vale Formoso, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé Matrícula n.º 3580/
960415; identificação de pessoa colectiva n.º 503678783; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 2/20020730.
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Certifico que foi reforçado o capital de 5000 euros para 10 000 eu-
ros e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epígrafe, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio José Ratado Rodrigues,
outra no valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Gracinda
de Jesus Eugénio Rodrigues, e outra no valor nominal de 3100 eu-
ros, pertencente à sócia Maria João de Jesus Rodrigues.

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

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213898

PLANASSOCIADOS � PLANEAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS, L.DA

Sede: CentroComercial Quinta Shopping, loja 116, 1.º,
Quinta do Lago, Loulé, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5653/
20020618; identificação de pessoa colectiva n.º 502950897; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 41/20020627.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PLANASSOCIADOS � Planeamen-
to, Desenvolvimento e Gestão de Projectos, L.da, e tem a sua sede
no Centro Comercial Quinta Shopping, loja 116, 1.º, Quinta do Lago,
freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

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

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213897

CLIMA 5 � CLIMATIZAÇÃO E ENERGIAS
RENOVÁVEIS, L.DA

Sede: Rua de José da Costa Guerreiro, lote B, 4.º,
esquerdo, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé Matrícula n.º 5319/
20020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505936038; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 4 e 7/20021205.

Certifico que Paulo Jorge Fidalgo Tomás renunciou ao cargo de
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 3 de Dezembro de 2002.

Mais certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da socie-
dade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CLIMA 5 � Climatização e
Energias Alternativas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização das Romeirinhas,
lote 63, na cidade e concelho de Loulé, freguesia de São Clemente.

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

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

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213895

SOFTMIP � CONSULTADORIA E COMERCIALIZAÇÃO
DE SISTEMAS, L.DA

Sede: Rua de Martim Moniz, 49, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2846/
921119; identificação de pessoa colectiva n.º 502869178; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 3 e 5/20021112.

Certifico que Fernando Manuel Marques Magalhães renunciou ao
cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 28 de Outubro de 2002.
Mais certifico que Marta Sofia de Jesus Nepomuceno foi nomeada

para o cargo de gerente da sociedade em epígrafe.
Data: 28 de Outubro de 2002.

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213894

CASALGARVE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Francisco Barros, 13, Galeria Comercial,
Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5143/
20010831; identificação de pessoa colectiva n.º 505674130; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 44 e 45/20021001.

Certifico que Maria da Graça de Sousa Cramez renunciou ao cargo
de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 26 de Setembro de 2002.
Mais certifico que Artur das Neves da Costa foi nomeado para o

cargo de gerente da sociedade em epígrafe.
Data: 26 de Setembro de 2002.

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213893

ETHERNET, SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Loulé, Edifício Cace, escritório 5,
Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4760/
20001120; identificação de pessoa colectiva n.º 504434586; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 31 e 35/20021002.

Certifico que Bruno Luís Gonçalves Pedro renunciou ao cargo de
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 30 de Setembro de 2002.
Mais certifico que Augusto de Paiva Carneiro foi nomeado para o

cargo de gerente da sociedade em epígrafe.
Data: 30 de Setembro de 2002.

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213892

SAPATARIA GLOBO DOURADO, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 72, Loulé, São Sebastião.

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4253/
990308; identificação de pessoa colectiva n.º 504313169; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/20021210.

Certifico que foi reforçado o capital de 7500 euros para 15 000 eu-
ros e alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato da sociedade em epí-
grafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais, uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até duas vezes o capital social.
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2 � Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade, com ou
sem juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213891

MANORPARK MARKETING � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA (PORTUGAL), L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 100, 1.º-B, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3924/
971021; identificação de pessoa colectiva n.º 504004336; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 2/20021022.

Certifico que foi reforçado o capital de 1995,20 euros para
5000 euros e alterados os artigos 1.º, 4.º, 6.º e 11.º do contrato da
sociedade, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Manorpark Marketing � Sociedade
de Mediação Imobiliária (Portugal), L.da, e tem a sua sede na Rua de
Cristóvão Pires Norte, rés-do-chão D, na vila e freguesia de Alman-
cil, concelho de Loulé.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de
cada sócio.

ARTIGO 6.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Continua como gerente Michael Laurie Clarke e é nomeado

gerente o sócio Soren Hojbjerg.
3 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos

e contratos é suficiente a intervenção de um gerente.
4 � (Mantém-se.)

ARTIGO 11.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;
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
balanço aprovado.

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

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

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213890

CURTISOM � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, 2, 2.º, A,
Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3388/
950517; identificação de pessoa colectiva n.º 503428116; averba-

mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 42 e 43/20020903.

Certifico que foi efectuada a destituição de José Manuel Ramos
do Nascimento do cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 29 de Agosto de 2002.
Mais certifico que foi reforçado o capital de 420 000$ para

7000 euros e alterado o contrato da sociedade em epígrafe, o qual
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CURTISOM � Sistemas Informáti-
cos, L.da, tem a sua sede na Avenida de Sá Carneiro, Edifício Valência,
6.º, I, na cidade e freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços infor-
máticos, importação, comércio, reparação e manutenção de equipa-
mento informático. Desenvolvimento de sistemas informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7000 euros, dividido em 10 quotas: quatro no valor nominal de
1000 euros cada, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios
Patrício Gonzaga Viegas Vairinhos, Leonel de Jesus Caetano, Ma-
nuel José Duarte Antunes das Neves e Juan Manuel Rosa Leal; duas
nos valores nominais, respectivamente, de 349 euros e 16 cêntimos
e 650 euros e 84 cêntimos, pertencendo ambas ao sócio Cláudio
Valentim Isidoro Gago; duas nos valores nominais, respectivamen-
te, de 349 euros e 16 cêntimos e 650 euros e 84 cêntimos, perten-
cendo ambas ao sócio Edmundo Pereira Faísca; uma no valor nomi-
nal de 349 euros e 16 cêntimos, pertencente aos sócios Paulo Miguel
de Oliveira Rodrigues e Inês Gonçalves de Oliveira Rodrigues, em
comum e sem determinação de parte ou direito; e outra no valor
nominal de 650 euros e 84 cêntimos, pertencente apenas ao sócio
Paulo Miguel de Oliveira Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 20 vezes o capital social.

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade é confiada a todos os sócios, já nomea-
dos gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

§ único. Os actos de mero expediente poderão ser assinados por
qualquer um dos gerentes; todavia, para os actos e contratos que
envolvam responsabilidade para a sociedade, esta só ficará valida-
mente obrigada com a assinatura conjunta de três gerentes.

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas a sociedade tem direito de preferência, em
primeiro lugar, e os restantes sócios, em segundo. A cessão a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 164 � 18 de Julho de 2003 15 150-(65)

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

ARTIGO 8.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios,
a sociedade continuará com os sócios sobrevivos e os herdeiros do
sócio falecido, interdito ou inabilitado, legalmente representados,
devendo indicar à sociedade, no prazo de 90 dias, um de entre si, que
os represente na sociedade enquanto a respectiva quota se mantém
indivisa.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, desde que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos
sócios com, pelo menos, 16 dias de antecedência.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213889

AUTO TÁXIS JOSÉ PAIXÃO, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes, 52, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4485/
20000114; identificação de pessoa colectiva n.º 504822683; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 25 e 26/20020919.

Certifico que Paula Cristina Raposo Paixão foi nomeada para o
cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 21 de Junho de 2002.
Mais certifico que foi reforçado o capital de 5000 euros para

7500 euros e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epí-
grafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 7500 euros e corresponde à soma de três quotas: uma
no valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio José Antó-
nio Conchinha Paixão, outra no valor nominal de 500 euros, per-
tencente à sócia Ana Joaquina Raposo Paixão, e outra no valor no-
minal de 2500 euros, pertencente à sócia Paula Cristina Raposo
Paixão.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213888

CARDOSO & BELA, COMÉRCIO E CONFECÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Avenida de José da Costa Mealha, 34, loja 40,
Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3763/
970206; identificação de pessoa colectiva n.º 503823694; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 21/20020822.

Certifico que Amílcar Corceiro Rito foi nomeado para o cargo de
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 16 de Agosto de 2002.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213887

LOOKVÍDEO � PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Sede: Rua de José da Costa Guerreiro, 53, Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5377/
20020103; identificação de pessoa colectiva n.º 505908190; inscri-

ção n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 25 e 23/20021009.

Certifico que foi efectuada a transformação de sociedade por quo-
tas em sociedade unipessoal por quotas e alterado o contrato, o qual
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LOOKVÍDEO � Publicidade e
Marketing, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José da Costa Guerrei-
ro, 53, na aldeia e freguesia de Boliqueime, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a publicidade e marketing; comér-
cio, montagem e assistência de equipamentos de segurança, vigilân-
cia e protecção.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Mais certifico que Jairo Batista Molina renunciou ao cargo de
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 3 de Setembro de 2002.

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

10 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213886

FUTURAS FÉRIAS � CLUBES DE FÉRIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Vilar do Golf, Quinta do Lago, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matricula n.º 5705/
20020924; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 31/
20020927.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade mantém a firma Futuras Férias � Clubes de Férias,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Vilar do Golf, Quinta do Lago,
freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

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

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

10 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213885
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DUO � DECORA, DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Cascalheira, Quatro Estradas, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3447/
950817; identificação de pessoa colectiva n.º 503233960; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 10/20021120.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 3 000 000$,
e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epígrafe, o qual
ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
3 000 000$ e corresponde à soma das quotas dos sócios que são os
seguintes:

a) Uma quota de 1 000 000$, pertencente à sócia Adelina Ma-
chado Marques;

b) Uma quota de 1 000 000$, pertencente à sócia Cidália Maria
Coelho Rodrigues;

c) Uma quota de 1 000 000$, pertencente ao sócio Agostinho
Graça Guimarães Gonçalves.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000213989

PLANET HOLIDAY (INTERNATIONAL), LTD.

Sede: Gibraltar.

Local da representação: Edifício Columns Golf Park,
Rua de Espanha, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 24/
20011206; identificação de pessoa colectiva n.º 980249198; aver-
bamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20030401.

Certifico que Nicolina Manuela Brás Guerreiro renunciou ao car-
go de representante da sociedade em epígrafe.

Data: 28 de Março de 2003.

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214189

HELVIS � SERVIÇOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Urbanização do Vale do Garrão, Garrão, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1550,
fl. 189 v.º C-4; identificação de pessoa colectiva n.º 501769340; ins-
crições n.os 6547, fl. 69 v.º, E-10 e 6548, fl. 69 v.º, E-10; números
e data das apresentações: 6 e 7/20021223.

Certifico que Fernando Jorge Pavão de Aguiar Machado foi no-
meado para o cargo de secretário da sociedade em epígrafe.

Data: 27 de Novembro de 2002.
Mais certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerra-

mento da liquidação da sociedade em epígrafe.
Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2002.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214188

CARLOS RODRIGUES & RODRIGUES, L.DA

Sede: Penina, Alte

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1357,
fl. 91 v.º, C-4; identificação de pessoa colectiva n.º 501498702; ins-
crição n.º 6549, fl. 70, E-10; número e data da apresentação: 28/
20030307.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data do encerramento: 26 de Fevereiro de 2003.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214187

CARRIÇO & SILVA, L.DA

Sede: Avenida de José da Costa Mealha, 80, rés-do-chão,
Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1774/
880329; identificação de pessoa colectiva n.º 501957170; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20030306.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a razão social de Carriço & Silva, L.da, tem a sua
sede na Rua de D. Leonor, Galerias D. Leonor, loja 1, freguesia de São
Clemente, concelho de Loulé, e durará por tempo indeterminado.

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

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214186

CAMPO SOL � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Rua de D. Paio Peres Correia, 31, 1.º, Loulé,
São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2816/
920910; identificação de pessoa colectiva n.º 502844469; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 31/20030312.

Certifico que foi efectuado o projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património da sociedade Cam-

po Sol � Sociedade Agrícola e Industrial, L.da, para a sociedade
Campo Sol II � Sociedade de Exploração e Comercialização Agrí-
cola, L.da, mantendo-se a denominação, sede, objecto e capital da
sociedade incorporante.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214185

CAMPO SOL II � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Rua de D. Paio Peres Correia, 31, 1.º, Loulé,
São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3030/
931013; identificação de pessoa colectiva n.º 503079960; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 30/20030312.

Certifico que foi efectuado o projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património da sociedade Cam-

po Sol � Sociedade Agrícola e Industrial, L.da, para a sociedade
Campo Sol II � Sociedade de Exploração e Comercialização Agrí-
cola, L.da, mantendo-se a denominação, sede, objecto e capital da
sociedade incorporante.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214184

MARINA MARBELLA, S. A. (SUCURSAL)

Sede: Marbella (Málaga), Urbanización Rio Verde,
Estrada de Cádiz, quilómetro 182, Marina Auto

Local da representação: loja 3, do prédio 1.B.2.3, sector 1.B
(lote 5), Marina de Vilamoura, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 27/
20020903; identificação de pessoa colectiva n.º 980261112; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 44/20020903.
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Certifico que foi efectuado o registo da representação permanen-
te (sucursal) da sociedade em epígrafe, cujo teor é o seguinte:

Representação permanente (sucursal) da sociedade Marina
Marbella, S. A.

Nacionalidade: Espanhola.
Sede: Marbella (Málaga), Urbanización Rio Verde, Estrada de Cádiz,

quilómetro 182, Marina Auto
Objecto: Exercício das actividades comerciais de compra e venda,

intermediação, importação, exportação e distribuição de embarca-
ções de toda a natureza e espécie, bem como de todos os seus aces-
sórios, e ainda todo o tipo de artigos náuticos e desportivos, incluindo
vestuário, bem como ainda a prestação de serviços na área da mon-
tagem, reparação e manutenção de todo o tipo de embarcações,
acessórios e artigos acima mencionados, bem como todo o tipo de
actividades de natureza comercial e ou na área da prestação de ser-
viços que digam respeito a estas actividades.

Capital: 3 031 077,03 euros, dividido em 504 339 acções de
6,01 euros cada.

Local da representação: loja 3, do prédio 1.B.2.3, sector 1.B
(lote 5), Marina de Vilamoura, Vilamoura, Quarteira.

Capital afecto à representação: 20 000 euros, representado por
2000 acções de 10 euros cada.

Representante: Lars Olow Sundberg.
Forma de obrigar: assinatura da referido representante.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214183

EQUIPINTERIORES � DECORAÇÃO E EQUIPAMENTOS
DE INTERIORES, L.DA

Sede: Volta do Pardal, lote 2.4.L/14, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4665/
20000710; identificação de pessoa colectiva n.º 505040506; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 17/20021125.

Certifico que foi efectuado o registo de encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

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

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214181

LUZCAMPO � SOCIEDADE AGRÍCOLA INTENSIVA
DO ALGARVE, L.DA

Sede: Ferrarias, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2200/
900209; identificação de pessoa colectiva n.º 500171726; inscrição
n.º 22; número e data da apresentação: 22/20030107.

Certifico que foi efectuado o registo de encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 3 de Janeiro de 2002.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214180

INFRALOBO � EMPRESA DE INFRA-ESTRUTURAS
DE VALE DE LOBO, EM

Sede: Vale do Lobo, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3959/
971216; identificação de pessoa colectiva n.º 504041193; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 10/20020417.

Certifico que foi efectuada a nomeação do conselho de adminis-
tração.

Prazo: quadriénio de 2002-2005.
Presidente, Aquilino José da Silva Matos Pereira; vogais: Marcos

Gonçalves Guia e Luís Fernando Dias de Matos.
Data: 15 de Março de 2002.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214269

Z. L. � ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS, L.DA

Sede: Clube Pentagolfe, 2 Q 1-D/3, rés-do-chão, esquerdo,
Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3455/
950905; identificação de pessoa colectiva n.º 503483702; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 17/20020314.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 17 de Janeiro de 2002.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214268

MARYN � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
ELECTRÓNICO, L.DA

Sede: Quinta Córrego da Zorra, Estrada de Vale do Lobo,
Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5066/
20010710; identificação de pessoa colectiva n.º 504673025; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 6 e 7/20020308.

Certifico que Darren John Shelton renunciou ao cargo de gerente
da sociedade em epígrafe.

Data: 2 de Novembro de 2001.
Mais certifico que Johan Van Wyk foi nomeado gerente da socie-

dade em epígrafe.
Data: 7 de Novembro de 2001.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214263

SOCONSTRAL � SOCIEDADE CONSTRUTORA
DO GARRÃO, L.DA

Sede: Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1563/
870213; identificação de pessoa colectiva n.º 501782273; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 35 e 36/20020307.

Certifico que António Vieira de Melo renunciou ao cargo de ge-
rente da sociedade em epígrafe.

Data: 15 de Fevereiro de 2002.
Mais certifico que foi alterado o artigo 3.º e eliminado o artigo 2.º,

o corpo do artigo 4.º, §§ 1.º e 2.º e eliminado o § 3.º do contrato da
sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e em outros
valores é de 6983 euros e 16 cêntimos e está dividido em duas quo-
tas: uma de 4987 euros e 97 cêntimos, do sócio José António
Pinguinha Bota, e outra de 1995 euros e 19 cêntimos, da sócia Maria
Solange Rosa da Silva Bota.

ARTIGO 4.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, pertence a quem nela for nomeado.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um só gerente.
§ 2.º A sociedade não poderá ser obrigada em actos ou documen-

tos estranhos aos negócios sociais, como fianças, abonações, letras
de favor e outros semelhantes.

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

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214259



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 164 � 18 de Julho de 200315 150-(68)

TÁXIS � SOL NASCENTE, L.DA

Sede: Rua do Depósito, 31, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5224/
20011029; identificação de pessoa colectiva n.º 505743523; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 13/20020307.

Certifico que Dália Maria Ramos Mendes e Nuno Miguel Mendes
Dias renunciaram ao cargo de gerentes da sociedade em epígrafe.

Data: 5 de Outubro de 2001.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214256

CONTRAMURO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Amada, São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4708/
20000824; identificação de pessoa colectiva n.º 505121174; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 11/20020312.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está
dividido em duas quotas: uma no valor nominal de 3000 euros, per-
tencente à sócia Carla Isabel Guerreiro Manuel Rodrigues, e outra de
2000 euros, pertencente à sócia Maria Teresa Domingos Colaço de
Cristina.

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

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214253

QUINTA T � TÁXI TURISMO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Vale Formoso, 146, 2.º, F, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4920/
20010419; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 13/20020308.

Certifico que a sociedade mudou a sede para a Rua de João de Deus,
Edifício Palmeira, bloco 1, rés-do-chão, esquerdo, Almancil

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

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214250

CLÍNICA VILA SOL � ESPAÇOS VERDES, S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 396, Empreendimento Vila Sol,
Alto do Semino, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4795/
20010104; identificação de pessoa colectiva n.º 502986956; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 19/20020305.

Certifico que foi reforçado o capital de 5 000 000$ para
10 024 100$, redenominado para 50 000 euros e alterado o artigo 6.º
do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro e nos demais valores sociais, é de 50 000 euros, representado
por 10 000 acções do valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � O conselho de administração poderá, no prazo de um ano,
proceder ao aumento do capital social, por uma ou mais vezes, até
ao montante máximo de 660 000 000$.

3 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis.

4 � Poderá haver títulos de 1, 20, 50, 100 e 1000 acções, sendo
permitida a sua concentração ou fraccionamento.

5 � Os encargos decorrentes da conversão de acções ou da con-
centração ou fraccionamento dos correspondentes títulos serão sem-
pre suportados pelos respectivos accionistas.

6 � Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo
uma das assinaturas ser de chancela.

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

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214248

CRISPLANTAS � PLANTAS E JARDINAGEM, L.DA

Sede: Caminho dos Golfes, lote 492/4, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3937/
971110; identificação de pessoa colectiva n.º 504004018; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 18/20020306.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
3750 euros e 1 cêntimo, pertencente ao sócio José Miguel Azevedo
Mirra, outra do valor nominal de 999 euros e 99 cêntimos, perten-
cente à sócia Sílvia Gomes Souto, e outra do valor nominal de 250 eu-
ros, pertencente à sócia Rita Augusta Azevedo Pimenta.

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

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214246

J. HAMMOND � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Estrada das Ferrarias, Ferrarias, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3777/
970227; identificação de pessoa colectiva n.º 501344012; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 27/20020312.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e está dividido em duas quotas, uma quota no valor
nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio John Hammond, e uma
quota no valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio Luís
Manuel Motta e Costa Lopes Galvão.

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

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214244

SAB � SOCIEDADE ADMINISTRADORA
DE BOMBAS DE COMBUSTÍVEL, L.DA

Sede: Edifício Sol Europa, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2762/
920615; identificação de pessoa colectiva n.º 502789972; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 35/20020312.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para
1 002 410$, redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º
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do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros, integralmente realizado em dinhei-
ro e está dividido em duas quotas, pertencentes uma a António
Adriano B. de Almeida Santos, sendo esta com o valor de 4750 eu-
ros e a outra, de Maria do Céu Domingos Pedras de Almeida San-
tos, com o valor de 250 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

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

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214243

AGANALSA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Edifício Sol Europa, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2857/
921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502886331; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 34/20020312.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros, integralmente realizado em dinhei-
ro e está dividido em duas quotas, pertencentes uma a António
Adriano B. de Almeida Santos, sendo esta com o valor de 4750 eu-
ros e a outra, de Maria do Céu Domingos Pedras de Almeida San-
tos, com o valor de 250 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

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

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214242

ABEL & BORGES � CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Rua da Mónica, 64, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1548/
870113; identificação de pessoa colectiva n.º 501765395; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 16/20020307.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros, dividido da seguinte forma: uma quota
de 4501 euros e 20 cêntimos e uma quota de 498 euros e 80 cênti-
mos, pertencentes em comum e sem determinação de parte ou di-
reito a favor de Vítor Hugo José de Leiria e Borges e de José Fran-
cisco Gonçalves de Leiria e Borges.

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

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214241

SAGOSA � EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Avenida do Infante de Sagres, 107, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1605/
870430; identificação de pessoa colectiva n.º 501818995; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20020311.

Certifico que Silvério Gomes dos Santos renunciou ao cargo de
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 16 de Novembro de 2000.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214240

MULTI-INTERCONTINENTE, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS, L.DA

Sede: Estrada de Vale de Lobo (Traseira ao Retiro dos Índios),
Escanxinas, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3586/
960506; identificação de pessoa colectiva n.º 503758639; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 20 e 22/20020312.

Certifico que Christopher Bernard Lorigan renunciou ao cargo de
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 14 de Novembro de 2001.
Mais certifico que foi reforçado o capital de 1995,19 euros para

5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epí-
grafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5000 euros e está
dividido em duas quotas, uma no valor nominal de 4750 euros, per-
tencente ao sócio Luís Manuel Baptista de Brito, e outra de 250 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Felisbela Pereira Domingos.

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

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214239

MAPRO � CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Valverde, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3246/
941006; identificação de pessoa colectiva n.º 503277975; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 29 e 30/20020312.

Certifico que Paul Simon Johnson renunciou ao cargo de gerente
da sociedade em epígrafe.

Data: 29 de Janeiro de 2002.
Mais certifico que foi alterado o artigo 4.º e o n.º 2 do artigo 6.º

do contrato da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 50 000 euros e está
dividido em duas quotas iguais, cada uma delas no valor nominal de
25 000 euros, pertencentes aos sócios, Merciano de Almeida dos
Santos e Maria Fernanda da Silva Laranjeira dos Santos.

ARTIGO 6.º

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer dos ge-
rentes.

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

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214238

SOCIEDADE HOTELEIRA DO MORGADINHO, L.DA

Sede: Urbanização do Morgadinho, sector S, lote A, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3200/
940714; identificação de pessoa colectiva n.º 502241039; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 15/20020308.
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Certifico que foi reforçado o capital de 900 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por três quotas, uma de 1666 euros e 67 cêntimos, perten-
cente a Rashmi Revassharker Vora, outra de 1666 euros e 67 cênti-
mos, pertencente a Janardan Jethalad Mehta, e outra de 1666 euros
e 66 cêntimos, pertencente à sociedade Venice Trading, Ltd.

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

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214237

FRANCISCO MIGUEL GUERREIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de José Fernandes Guerreiro, 18, Loulé,
São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5073/
20010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505647400; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e datas das apresentações: 1/20021030 e
28/20020315.

Certifico que Marta Maria Agostinho Martins foi nomeada para
o cargo de secretário.

Data: 30 de Dezembro de 2001.
Mais certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerra-

mento da liquidação da sociedade em epígrafe.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

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

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214236

MATADOURO REGIONAL DO ALGARVE, S. A.

Sede: Alfarrobeira, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1444/
860411; identificação de pessoa colectiva n.º 501459170; inscrição
n.º 28; número e data da apresentação: 104/20011228.

Certifico que foi reforçado o capital de 282 327 000$ para
282 441 393$25, redenominado para 1 408 811,73 euros e alterado
o artigo 5.º do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 1 408 811 euros, 73 cêntimos, representado
por 282 327 acções no valor nominal de 4 euros e 99 cêntimos cada.

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

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214235

ÉLVIO SANTOS, L.DA

Sede: Centro Comercial da Marina, Vilamoura, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 579,
fl. 100 v.º, C-2; inscrição n.º 6537, fl. 67 v.º, E-10; número e data
da apresentação: 33/20020327.

Certifico que foi reforçado o capital de 500 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 4.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital é de 5000 euros e está dividido em duas quotas, uma no
valor de 4900 euros, pertencente ao sócio Élvio Pedro dos Santos,
e uma no valor de 100 euros, pertencente à sócia Maria Luísa dos
Santos de Oliveira Pestana.

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

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214231

MUTIMER & FILHO, L.DA

Sede: Aldeamento Old Village, Secção II, Praça da Igreja, 6,
Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matricula: 1746, fl. 88 v.º,
C-5; identificação de pessoa colectiva n.º 501923551; inscrição
n.º 6541, fl. 68 v.º, E-10; número e data da apresentação: 24/
20020404.

Certifico que foi reforçado o capital de 1 000 000$ para
1 002 410$, redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 4.º
do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital é de 5000 euros e está dividido em duas quotas, uma no
valor de 4000 euros, pertencente ao sócio Allington Stauford
Mutimer, e outra de 1000 euros, pertencente ao sócio Allington
Charles Mutimer.

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

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214229

DOPAL VILAS � IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO
E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua da República, 52-A, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1783, fl. 107,
C-5; identificação de pessoa colectiva n.º 501964193; inscrição
n.º 6539, fl. 68, E-10; número e data da apresentação: 51/20020328.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Alberto
José Cavaco Domingos e Diamantino Bartolomeu Paulino.

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

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214227

CAVATER � CAVA E TERRAPLANAGEM
DE SOLOS, L.DA

Sede: Ludo, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1505, fl. 167,
C-4; inscrição n.º 6542, fl. 69, E-10; número e data da apresenta-
ção: 10/20020405.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data do encerramento: 31 de Dezembro de 2001.

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214225

SOCIKUAR � SOCIEDADE DE CUNICULTURA
DE QUARTEIRA, L.DA

Sede: Semino, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1436,
fl. 132, C-4; identificação de pessoa colectiva n.º 501713549; ins-
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crição n.º 6538, fl. 68, E-10; número e data da apresentação: 12/
20020328.

Certifico que foi reforçado o capital de 2493,99 euros para
5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epí-
grafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros e está dividido em duas quotas, uma de
4500 euros, pertencente ao sócio Carlos Jorge Vilela de Oliveira, e
outra de 500 euros, pertencente à sócia Maria José Vilela de Olivei-
ra da Fonseca.

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

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214223

FEALASO � RESTAURANTES, L.DA

Sede: Almancil, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé; Matrícula n.º 1416, fl. 121,
C-4; identificação de pessoa colectiva n.º 501548475; inscrição
n.º 6540, fl. 68 v.º, E-10; número e data da apresentação: 59/
20020328.

Certifico que foi reforçado o capital de 500 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros e está dividido em duas quotas, uma de
3500 euros, pertencente ao sócio Laurentino Fernando Sousa de
Almeida, e outra de 1500 euros, pertencente ao sócio Fernando de
Almeida.

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

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214222

TERMOCELSIUS � CLIMATIZAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Afonso de Albuquerque, 66, 2.º, direito, Loulé,
São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5782/
20030319; identificação de pessoa colectiva n.º 506507505; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030319.

Certifico que Miguel Ângelo Rodrigues Guerreiro, casado com Síl-
via Mendonça Justo Guerreiro em comunhão de adquiridos, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TERMOCELSIUS � Climatiza-
ção, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Afonso de Albuquer-
que, 66, 2.º, direito, freguesia de São Clemente, cidade e concelho de
Loulé.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, comer-
cialização, instalação e manutenção de equipamentos de climatiza-
ção e canalização e acessórios de climatização e canalização.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214328

AMÂNDIO B. GONÇALVES & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Marquês de Pombal, 3, 1.º,
Loulé, São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5781/
20030318; identificação de pessoa colectiva n.º 506482723; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 28/20030318.

Certifico que entre Amândio Baptista Gonçalves e mulher, Ma-
riana Antónia Pinheiro da Costa Corvo Gonçalves, casados em co-
munhão de adquiridos; Nuno Miguel da Costa Gonçalves e Ricardo
Jorge da Costa Gonçalves, ambos solteiros, maiores, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Amândio B. Gonçalves & Filhos,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Marquês de Pombal, 3,
1.º, na cidade e concelho de Loulé, freguesia de São Sebastião.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, representação, im-
portação e exportação de materiais de construção e artigos de dro-
garia. Pintura de edifícios. Construção civil e obras públicas. Com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.
Empreitadas e subempreitadas da construção civil. Aluguer de má-
quinas e equipamentos industriais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: uma
do valor nominal de 2550 euros, pertencente ao sócio Amândio
Baptista Gonçalves, uma do valor nominal de 450 euros, pertencen-
te à sócia Mariana Antónia Pinheiro da Costa Corvo Gonçalves, uma
do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Nuno Miguel
da Costa Gonçalves, e uma outra do valor nominal de 1000 euros,
pertencente ao sócio Ricardo Jorge da Costa Gonçalves.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de cinco vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Amândio
Baptista Gonçalves, que desde já fica nomeado gerente.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção do gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, mas a
favor de terceiros não sócios depende do consentimento da socie-
dade 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) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
c) Quando uma quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

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

obrigações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

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

sentimento as sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � O preço da amortização será, nos casos previstos nas

alíneas a) e b), o que resultar da situação líquida da sociedade evi-
denciada em balanço elaborado especialmente para o efeito e, nos
casos das restantes alíneas, o valor nominal da quota, devendo, em
qualquer caso, o respectivo pagamento ser feito em duas prestações
mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 60 dias a contar
da respectiva deliberação social.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214326

AUTO-CARCAVAI � OFICINA DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Pereiras de Cima, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé; Matrícula n.º 1337/
850328; identificação de pessoa colectiva n.º 501510320; inscrição:
4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas das apresen-
tações: 7/20011203 e 27/20020604.

Certifico que foi reforçado o capital de 1 000 000$ para
1 002 410$, redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 4.º
do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e está divi-
dido em duas quotas, uma de 4000 euros, pertencente ao sócio An-
tónio José dos Santos Gonçalves, e outra de 1000 euros, pertencen-
te ao sócio David Fernandes Gonçalves.

Mais certifico que Bento Manuel Mendes Gonçalves renunciou ao
cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 19 de Maio de 1999.

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

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214317

CHARME E AROMA � COMÉRCIO DE PERFUMES, L.DA

Sede: Avenida do Infante de Sagres, Edifício Gémeos, 167,
rés-do-chão, esquerdo, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3642/
960723; identificação de pessoa colectiva n.º 503690376; inscrições
n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 7/09012002 e 19/
20021001.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 30 de Dezembro de 2001.

Mais certifico que Marta Maria Agostinho Martins foi nomeada
para o cargo de secretária da sociedade em epígrafe.

Data: 28 de Dezembro de 2001.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214314

VILA SOL � RESTAURAÇÃO, S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 396, Empreendimentos Vila Sol,
Alto Semino, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4663/
20000710; identificação de pessoa colectiva n.º 503573957; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 5, e inscrições n.os 7, 8 e 9; números e
datas das apresentações: 18 e 19/20010503, 18/20020305 e 42/
20020731.

Certifico que foi efectuada a cessação das funções do administra-
dor Manuel João Pereira Dinis, por óbito.

Data: 7 de Fevereiro de 2001.
Mais certifico que Luís Correia Baeta foi nomeado para o cargo

de administrador da sociedade em epígrafe, por cooptação.
Prazo: triénio que termina em 2001.
Data: 12 de Fevereiro de 2001.
Certifico ainda que foi reforçado o capital de 5 000 000$ para

10 024 100$, redenominado para 50 000 euros e alterado o artigo 5.º
do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

CAPÍTULO II

Do capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, dividido e representado
por 10 000 acções do valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � O capital social encontra-se integralmente subscrito e está
realizado em dinheiro.

E certifico ainda que foi efectuada a nomeação dos órgãos sociais:
Conselho de administração: presidente, Alberto Mugna Fragoso

Fernandes; vogais: Luís Correia Baeta e Pedro Manuel Martins Fa-
rinha dos Santos.

Fiscal único efectivo: Barroso, Dias, Caseirão e Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel
Rui dos Santos Caseirão, revisor oficial de contas; suplente, João
Guilherme Melo e Oliveira, revisor oficial de contas.

Prazo: triénio de 2002-2004.
Data: 19 de Junho de 2002.

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

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214306

ALGAIC � ALGARVE, INCENTIVOS
E CONGRESSOS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Loulé, Edifício C. A. C. E., escritório 7,
São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4533/
20000223; identificação de pessoa colectiva n.º 503949418; inscri-
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ção n.º 6; número e data da apresentação: 38/20020315; data da apre-
sentação: 27062001.

Certifico que foi reforçado o capital de 1 000 000$ para
1 002 410$, redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 5.º
do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas,
uma de valor nominal de 3750 euros, pertencente à sócia Maria do
Carmo Vicente Caracol, e outra de valor nominal de 1250 euros,
pertencente à sócia Edina Maria Cardoso Nogueira Guerra.

Mais certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano de
2000.

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

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214312

NOVA TERRA � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
E CONSTRUÇÃO ECONÓMICA DE LOULÉ, C. R. L.

Sede: Expansão Nordeste, lote 28, rés-do-chão, direito,
Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 15/841228;
identificação de pessoa colectiva n.º 500655014; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 6/07012002.

Certifico que foi efectuada a nomeação dos órgãos sociais:
Direcção: presidente, Óscar Manuel Pereira Carvalho; vice-presi-

dente, Rogério Clemente Rocha; tesoureiro, Jorge Manuel Soares
Paulino; secretário, Nuno Miguel Paulino Duarte; vogal, Orlando
Venceslau Gonçalves Guerreiro; suplentes: António Joaquim Sequeira
Pereira e Sérgio Manuel Mendes Dias.

Conselho fiscal: presidente, Manuel Domingos Martins Gonçal-
ves; secretário, Rui Manuel Martins Cavaco; vogal, Agostinho An-
tónio Lopes Rosa; suplentes: Álvaro António Rodrigues Mourão da
Silva e António Ilídio dos Santos Cabral.

Data: 7 de Dezembro de 2001.
Prazo: quadriénio de 2002-2005.

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214310

NOVA IDEAL � BOMBAS E MOTORES, L.DA

Sede: Benfarras, Estrada Nacional n.º 125, quilómetro 82,8,
Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2228/
900320; identificação de pessoa colectiva n.º 502312106; inscrições
n.os 5 e 8; números e data das apresentações: 1 e 7/20020315.

Certifico que foi reforçado o capital de 10 000 000$ para
10 024 100$, redenominado para 50 000 euros e alterado o artigo 4.º
do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital é de 50 000 euros e está dividido em três quotas, duas
de 20 000 euros e uma de 10 000 euros, todas pertencentes ao sócio
Manuel Corrêa Carapinha.

Mais certifico que foram alterados os artigos 4.º e 5.º do contrato
da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por três quotas: uma do valor nominal
de 25 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Corrêa Carapinha, e
duas do valor nominal de 12 500 euros cada uma, pertencentes uma

a cada um dos sócios Joel de Jesus Stoca Carapinha e Luís Filipe
Stoca Carapinha.

§ único. Poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal, nos termos e condições que forem estabelecidas em assembleia
geral, até ao montante de 250 000 euros.

ARTIGO 5.º

A gerência, dispensada de caução e remunerada ou não, con-
forme o que for deliberado em assembleia geral, pertence a todos
os sócios.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as as-
sinaturas de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a do gerente
Manuel Corrêa Carapinha.

§ 2.º É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos ao seu objecto, designadamente em fianças e sub-
fianças.

§ 3.º O sócio que renunciar à gerência, seja por que motivo for,
fica brigado a ceder a sua quota à sociedade pelo preço que resultar
do último balanço aprovado, podendo o seu pagamento ser efectua-
do em quatro prestações trimestrais, iguais e sucessivas.

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

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214274

ALBASOL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Quinta das Salinas, lote 72, Ancão, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3425/
950707; identificação de pessoa colectiva n.º 501211446; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 32/20020315.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção de empreendimen-
tos imobiliários e turísticos, bem como a realização e exploração
desses empreendimentos e ainda as actividades complementares e
conexas, incluindo a compra e venda de imóveis rústicos ou urbanos
e ainda a sua compra para revenda e a urbanização de terrenos e
construção de edifícios e empreitadas em imóveis próprios ou alheios,
podendo ainda proceder a operações de loteamento ou operações
urbanísticas e a compra e venda de móveis e outros objectos de
decoração.

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

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214271

TROPICAL � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 396, quilómetro 24,8,
Semino, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3237/
940912; identificação de pessoa colectiva n.º 502979232; inscrição
n.º 8 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 5; números e data das apre-
sentações: 3 e 4/20020322.

Certifico que foi efectuada a cessação de funções de gerente de
Manuel João Pereira Dinis, por falecimento, da sociedade em epí-
grafe.

Data: 7 de Fevereiro de 2001.
Mais certifico que Luís Correia Baeta foi nomeado para o cargo

de gerente da sociedade em epígrafe.
Data: 15 de Março de 2001.

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214028
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ATELIER PEDROSO � URBANISMO, ARQUITECTURA
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de Ceuta, lote E-3,
Edifício Proa do Mar, 6.º, esquerdo, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2508/
910422; identificação de pessoa colectiva n.º 502542233; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/
20020618.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Atelier Pedroso � Urba-
nismo, Arquitectura e Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida
de Ceuta, lote E-3, Edifício Proa do Mar, rés-do-chão, loja C, fre-
guesia de Quarteira, concelho de Loulé.

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

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214026

PALMA & GOMES, L.DA

Sede: Rua de Faro, 28, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3265/
941104; identificação de pessoa colectiva n.º 503295221; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 20/20020326.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas de valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencendo, respectivamente, aos sócios Fernando Henrique Ba-
talha Baptista Gomes e Natália Maria Palma Santos.

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

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214322

A RÁPIDA � LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada de São Brás, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1514/
861016; identificação de pessoa colectiva n.º 501727833; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
20020327.

Certifico que foi alterado o n.º 1 do artigo 2.º do contrato da so-
ciedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Loulé, lote 1,
8100-285 Loulé, freguesia de São Clemente, concelho de Loulé.

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

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214318

NEPIGÁS � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Expansão Sul, lote D-1, 2.º, direito, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3395/
950526; identificação de pessoa colectiva n.º 503428221; inscrição

n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 28 e 29/20020326.

Certifico que foi reforçado o capital de 4987,98 euros para
5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epí-
grafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, realizado em dinheiro, ficando
dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencendo uma
ao sócio José Manuel Guerreiro Neto e outra à sócia Isabel Cristina
Santos Pires, realizados em metade cada.

Mais certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da socie-
dade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NEPIGÁS � Comércio de Combustí-
veis, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial de Loulé, lote 1, fre-
guesia de São Clemente, concelho de Loulé, e durará por tempo
indeterminado, contando-se o seu início a partir desta data.

§ único. Por deliberação da assembleia geral, poderá a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo a sociedade criar sucursais, agências, delegações, ou outras
formas de representação onde entender.

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

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214316

AL MANÇAL VILAS, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da República, 11, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3389/
950518; identificação de pessoa colectiva n.º 503468886; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 27/20020326.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas no valor nomi-
nal de 1250 euros cada uma, todas pertencentes ao sócio José Pedro
Medeiro Lopes.

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

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214304

JG2 � CONSULTORIA E INFORMAÇÃO, L.DA

Sede: 104 Z, Picota, Parragil, São Sebastião.

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3852/
970624; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 32/20020326.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 4.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é constituído por duas quotas, uma de valor nominal de
3500 euros, pertencente ao sócio José Eduardo da Costa Garrido, e uma
de 1500 euros, pertencente ao sócio José Alfredo Mandil Garrido.

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

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214302
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ZONAMOTA � MOTAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 21-B, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3386/
950512; identificação de pessoa colectiva n.º 503420069; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 39/20020326.

Certifico que foi reforçado o capital de 500 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos outros
valores constantes da respectiva escritura, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma das quotas dos sócios que são as seguintes: uma de
3750 euros, pertencente ao sócio José Fernando Rosa Guerreiro, e outra
de 1250 euros, da sócia Maria Solange Maldonado Rosa Guerreiro.

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

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214300

AMBILEVE � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
E PRODUTOS DE LIMPEZA, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Sá Carneiro, Edifício Avenida Mar,
bloco A, 8.º, B, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3773/
970220; identificação de pessoa colectiva n.º 503850217; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 10/20020320.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas de valor nominal de 3750 eu-
ros e 1250 euros, pertencendo, respectivamente, aos sócios Carlos
Fernando da Silva Martins e Maria Isabel Goinhas Gonçalves.

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

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214299

ERC � ESTUDOS, RESOLUÇÕES E CONSULTAS
INFORMÁTICAS, L.DA

Sede: Avenida de Sá Carneiro, Edifício Peron, 10.º, direito,
Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3558/
960306; identificação de pessoa colectiva n.º 503618446; inscrições
n.os 2 e 3; números e datas das apresentações: 2/20021030 e 29/
20020315.

Certifico que Marta Maria Agostinho Martins foi nomeada para
o cargo de secretário da sociedade em epígrafe.

Data: 26 de Dezembro de 2001.
Mais certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerra-

mento da liquidação da sociedade em epígrafe.
Data da aprovação das contas: 27 de Dezembro de 2001.

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214298

JB E FM � ESCRITÓRIO TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Cruz da Assumada, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3554/
960228; identificação de pessoa colectiva n.º 503616141; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 28/20020325.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma das quotas dos sócios, que
são as seguintes: uma de 2600 euros, pertencente à sócia Jaquelina
Maria Mendes de Brito, e outra de 2400 euros, pertencente ao sócio
Firmino José Correia Mendes.

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

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214296

SORELAR � SERVIÇO DE REPARAÇÕES AO LAR, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 6 I 1 10/16, Vilamoura,
Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5563/
20020321; identificação de pessoa colectiva n.º 501509992; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 13/20020321.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 2.º e 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sorelar � Indústria de Construção
Civil, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial, lote 6 I 1 10/16, em
Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação no País ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria da construção civil em
geral e compra e venda de imóveis.

§ único. Poderá a sociedade adquirir quotas ou acções noutras
sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 12 469 euros e 94 cêntimos e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais no valor de 6234 euros e 97 cêntimos, pertencentes cada
uma a cada um dos sócios.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social, desde que deliberado em
assembleia geral por unanimidade.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214294

PEDRO RODRIGUES & IRMÃO, L.DA

Sede: Areeiro, Casa Manelita, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4515/
20000209; identificação de pessoa colectiva n.º 504827170; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e datas das apresentações: 4/20021030 e
31/20020315.

Certifico que Marta Maria Agostinho Martins foi nomeada para
o cargo de secretário da sociedade em epígrafe.

Data: 30 de Dezembro de 2001.
Mais certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerra-

mento da liquidação, da sociedade em epígrafe.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214293
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SUZINDA NEVES, ARQUITECTA � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Ramos Faísca, 43, 1.º, Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4042/
980415; identificação de pessoa colectiva n.º 502512806; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 36/20020326.

Certifico que foi reforçado o capital de 1995,19 euros para
5000 euros e alterado o artigo 4.º do contrato da sociedade em epí-
grafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado por duas quotas de 2500 euros, am-
bas pertença da sócia única, Suzinda do Nascimento Correia Neves.

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

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214292

J. 3 MATOS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de São Paulo, 4, 2.º, direito, Loulé, São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4191/
981204; identificação de pessoa colectiva n.º 504345923; inscrições
n.os 2 e 3; números e datas das apresentações: 3/20021030 e 30/
20020315.

Certifico que Marta Maria Agostinho Martins foi nomeada para
o cargo de secretário da sociedade em epígrafe.

Data: 26 de Dezembro de 2001.
Mais certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerra-

mento da liquidação, da sociedade em epígrafe.
Data da aprovação das contas: 27 de Dezembro de 2001.

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214291

MENAFÉRIAS � EXPLORAÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Quinta do Romão, lote H, 12-A, rés-do-chão, direito,
Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3648/
960725; identificação de pessoa colectiva n.º 503704601; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 32/20020325.

Certifico que foi reforçado o capital de 500 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
4500 euros, pertencente ao sócio Eduardo Jorge Gomes de Sousa, e
outra de 500 euros, pertencente ao sócio José de Sousa Júnior.

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

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214290

CABECINHA & CORREIA, L.DA

Sede: Largo do Dr. Sá Carneiro, 27, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3419/
950623; identificação de pessoa colectiva n.º 503455008; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/20020328.

Certifico que foi reforçado o capital de 420 000$ para
1 002 410$, redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 5.º
do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e dividido em seis quotas, uma no valor de 1666 euros e
50 cêntimos, pertencente ao sócio Mário Miguel Pires, duas no valor
de 833 euros e 50 cêntimos cada, pertencentes aos sócios Nédia
Cabecinha Correia e Manuel Rogério de Sousa Brito, uma no valor
de 1071 euros e 50 cêntimos, pertencente ao sócio Celestino Fran-
cisco Correia, e duas no valor de 297 euros e 50 cêntimos cada,
pertencentes aos sócios Ana Maria Guerreiro Correia e João Pedro
Guerreiro Correia.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214288

JAIME MOURA & CORREIA, L.DA

Sede: Largo do Mercado, Bloco Gaveto, 3.º, A, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2293/
900605; identificação de pessoa colectiva n.º 502360780; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 2/20020328.

Certifico que foi reforçado o capital de 450 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 4.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas e corresponde à soma das
quotas dos sócios que são as seguintes: duas de 500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Eduardo Manuel Eusébio Correia e
Jaime Artur Poucochinho Nunes Moura, e duas de 2000 euros, per-
tencentes uma a cada uma das sócias Maria da Glória de Sousa Gon-
çalves Rodrigues e Ana Júlia da Lança Pinto.

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

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214285

RENEGADE � SUPER MODA DE ESCAPES
E VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de Diogo Pereira, 36, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4238/
990219; identificação de pessoa colectiva n.º 504487698; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 6/20020328.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Lucília Maria Afonso e Jorge Manuel Afonso
Vairinhos.

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

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214283
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CRUZEIROS DE LAGOS � ACTIVIDADES
MARÍTIMO-TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Rua de Melvin Jones, lote 3.8/3, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2840/
921106; identificação de pessoa colectiva n.º 502869135; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 17/20020305.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 28 de Janeiro de 2002.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214277

DISTRISILVA � COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Sede: Rua do Serradinho, 10, 1.º, direito, Loulé,
São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4698/
20000811; identificação de pessoa colectiva n.º 505113376; inscri-
ções n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 41 e 42/20020326.

Certifico que Xavier Francisco Guerreiro da Silva foi nomeado para
o cargo de secretário da sociedade em epígrafe.

Data: 28 de Janeiro de 2002.

Mais certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerra-
mento da liquidação, da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 28 de Janeiro de 2002.

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214280

CERTIRELVA � VIVEIRO DE RELVA, L.DA

Sede: Quinta do Ludo, caixa postal n.º 54, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5357/
20020424; identificação de pessoa colectiva n.º 506086623; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/20020617.

Certifico que Simão Nascimento da Cunha foi nomeado para o
cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 24 de Abril de 2002.

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214023

SOHIDRAL � SOCIEDADE DE SERVIÇOS
HIDRÁULICOS, L.DA

Sede: Cerro de Amarela, Goncinha, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2394/
901029; identificação de pessoa colectiva n.º 502436336; inscrições
n.os 2 e 3; números e datas das apresentações: 5/20021030 e 27/
20020315.

Certifico que Marta Maria Agostinho Martins foi nomeada para
o cargo de secretário.

Data: 28 de Dezembro de 2001.
Mais certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerra-

mento da liquidação da sociedade em epígrafe.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214021

CASA DAS BUGANVILIAS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Quinta do Lago, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé Matrícula n.º 1325/850221;
identificação de pessoa colectiva n.º 501124004; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 33/20020315.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício de actividades turís-
ticas e hoteleiras, urbanização de terrenos e compra e venda de
imóveis relacionados com a construção e exploração de um
aldeamento turístico de primeira categoria na Quinta das Salinas,
Almancil.

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

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214270

MARTINS, DOMINGOS E FARRAJOTAS, L.DA

Sede: Rua de Faro, 37, rés-do-chão, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 499/771001;
identificação de pessoa colectiva n.º 500689482; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 23/20011210.

Certifico que foi reforçado o capital de 1 000 000$ para
1 002 410$, redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º
do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros e está dividido em quatro quotas iguais
de 1250 euros, pertencentes uma à própria sociedade, duas à sócia
Dina Teresa Carapeto Guerreiro Farrajota, e uma, em comum e na
proporção de 4/6 a Diria Teresa Carapeto Guerreiro Farrajota, 1/6 a
Paula Rute Guerreiro Farrajota e 1/6 a Miguel Pedro Guerreiro
Farrajota.

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

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214266

AVACSUL � INSTALAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, Além, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4028/
980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504116800; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 19/20020315.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 4.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma de 4750 euros, pertencen-
te ao sócio Duarte Nuno Ferreira Vidal, e outra de 250 euros, per-
tencente à sócia Maria Moniz Almeida Monge Ferreira Vidal.

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

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000214261

LEIRIA
BOMBARRAL

VIEIRA LINO & BARARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 187/
861020; identificação de pessoa colectiva n.º 501729100; inscrição
n.º 22; número e data da apresentação: 5/10042003.

Certifico que, por escrituras de cessão de quotas e alteração par-
cial do pacto lavrada em 25 de Março de 2003, a fl. 113 do livro
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n.º 97-L do 8.º Cartório Notarial de Lisboa, foi alterado parcialmente
o pacto da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º, o qual passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 648 437 euros e 26 cêntimos, integralmente
realizado, correspondendo à soma de quatro quotas: três quotas nos
valores nominais de 58 359 euros e 35 cêntimos, 64 843 euros e
73 cêntimos e de 103 749 euros e 96 cêntimos, pertencentes à só-
cia VLB � Sociedade Vinícola de S. Vicente, SGPS, S. A., e uma
quota no valor de 421 484 euros e 22 cêntimos, pertencente à sócia
PORTUVINUS � SGPS, S. A.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo na sua re-
dacção actualizada, respeitante à alteração de contrato.

Está conforme.

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Do-
mingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001548435

LEIRIA

LUSOAGRÍCOLA DA FARRECA � PRODUÇÃO
E COMÉRCIO DE SUÍNOS, L.DA

Sede: Rua de Atenas, lote 11, cave esquerda,
Quinta do Bispo, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8489/
020723; identificação de pessoa colectiva n.º P 504610228; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 68/020723.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe
entre Joaquim José Gaspar da Costa, número de identificação fiscal
162883250, divorciado, natural da dita freguesia de Souto da
Carpalhosa, residente na Rua de João Ramos, lote 15, 3.º, esquerdo,
freguesia, concelho e cidade de Leiria, e Paula Maria Gaspar da Costa,
casada, natural da freguesia de São Julião da Figueira da Foz, conce-
lho da Figueira da Foz, residente na Rua da Aldeia, sem número de
polícia, lugar e freguesia de Souto da Carpalhosa, concelho de Lei-
ria, que intervêm ele varão por si e ambos na qualidade de únicos
sócios e em nome e representação da sociedade comercial por quo-
tas que gira sob a firma Lusocongelados, L.da, titular do cartão de
identificação do número de identificação de pessoa colectiva
503528471, com sede na Rua de Atenas, lote 11, cave esquerda,
Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, matri-
culada na competente conservatória do registo comercial sob o
n.º 4943, com o capital social integralmente realizado de
100 000 euros, cujo contrato segue:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lusoagrícola da Farreca � Pro-
dução e Comércio de Suínos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Atenas, lote 11, cave
esquerda, lugar da Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes, concelho
da Leiria.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e comércio de suínos.

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 4900 euros, pertencente ao sócio
Joaquim José Gaspar Costa, e uma de 100 euros, pertencente à sócia
Lusocongelados, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Joaquim
José Gaspar da Costa.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração, exclusão ou dissolução 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
balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição
fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Conservadora, destacada, Diná César
de Bastos. 1000214994

MADEIFRANCE � COMÉRCIO DE MADEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Hirondino Guerra Domingues,
sem número de polícia, Carvide, Leiria.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula 7265; inscri-
ção 2; número e data da apresentação: 15/20020423.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, tendo as con-
tas sido aprovadas em 22 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme.

12 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 1000209506

ALMAR � CONSTRUÇÃO CIVIL E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Santo Amaro, 33, Barreira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5048/
960227; identificação de pessoa colectiva n.º 503598658; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 72/20020719.
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Certifico, em relação a sociedade em epígrafe, que a sociedade
aumentou o capital e alterou o contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º,
cujo teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros, dividido em três quotas: uma de valor nominal de
86 082 euros e 86 cêntimos (bem próprio), do sócio Marcel de
Carvalho Agostinho, e duas iguais de 56 958 euros e 57 cêntimos,
uma de cada um dos sócios, Marcel de Carvalho Agostinho e
Dionísia Maria Henriques Pequeno.

ARTIGO 4.º

1 � Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao décuplo do capital social.

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

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

17 de Março de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000214864

SUSANA PEREIRA ROSAS, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra,
43, 2.º, A/B, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1825/
830615; identificação de pessoa colectiva n.º 500812365; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: 11 e 12/20020715.

Certifico que cessou funções de gerente, da sociedade em epígrafe,
José Eduardo da Fonseca Cortez e Almeida, por ter renunciado, em
31 de Maio de 2002, e foi designada gerente Maria Eduarda Tei-
xeira Martins, divorciada, por ter sido deliberado em 5 de Junho de
2002.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000214863

POPLUX � PRODUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
AGRO-FLORESTAIS, L.DA

Sede: Quinta da Serrada, Vale do Horto, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4357/
931220; identificação de pessoa colectiva n.º 503073636; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 44/20020715.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforça-
do o capital e alterado o n.º 1 do 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
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 4000 euros, pertencente à sócia Maria da Graça Suzete
Gomes Gata, e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à
sócia Ana Isabel Gomes Gato Meneses Monteiro.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000214862

ANA ALMEIDA & MARIA MATIAS, L.DA

Sede: Rua da Cooperativa, 34, São Romão, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6975/
20000531; identificação de pessoa colectiva n.º 504920022; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 47/20020715.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi trans-
formada em sociedade unipessoal, cujo contrato passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa a ter a firma Ana Almeida, Unipessoal,
L.da

2 � A sociedade mantém a sua sede na Rua da Cooperativa, 34,
em São Romão, freguesia de Pousos, concelho de Leiria.

3 � A gerência poderá livremente transferir a sede social para
qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, bem como abrir ou encerrar filiais ou outras formas locais de
representação, dentro do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade mantém o seu objecto, que consiste na exploração de
café e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, que corresponde a uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente a ela, à única sócia, Ana Cristina Esteves de Al-
meida.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, pertencerão aos gerentes que
vierem a ser designados em assembleia geral, mantendo as suas fun-
ções de gerente a sócia Ana Cristina Esteves de Almeida.

2 � Para abrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A celebração de quaisquer negócios jurídicos entre a sociedade e o
seu sócio fica desde já autorizada, contanto que os mesmos sirvam
para a prossecução do objecto social da mesma sociedade.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000214861

RICARDO FRAZÃO & ANA ALMEIDA, L.DA

Sede: Rua de Joaquim José de Sousa, 59, 2.º, B, lote 7,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7901/
011022; identificação de pessoa colectiva n.º 505273829; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 48/20020715.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi aditado
um § 1.º e um § 2.º ao artigo 3.º do contrato, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

§ 1.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante correspondente ao décuplo do capital social.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000214860

SARRAIPA � MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, S. A.

Sede: Rua das Flores, Carreira de Água, Barosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1632/
820503; identificação de pessoa colectiva n.º 501261230; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 21/20020107.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram designa-
dos os órgãos sociais para o triénio de 2001-2003, por deliberação
de 30 de Julho de 2001, a saber:

Conselho de administração: presidente, José Pereira Sarraipa, ca-
sado; vogais: Paulo José Pereira Rodrigues Sarraipa e Pedro José
Rodrigues Sarraipa, casados.
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Fiscal único: Vítor Valente & Manuel Domingues, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, suplente, Manuel Duarte Domingues,
casado, revisor oficial de contas.

Conferida, está conforme.

14 de Abril de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000214859

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA � JOÃO FILIPE II,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 11, 1.º, direito, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8509/
020807; identificação de pessoa colectiva n.º P 506235998; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 50/020807.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, por João Filipe da Silva, divorciado, residente na Rua Prin-
cipal, 36, Carvalhais de Baixo, Coimbra, cujo contrato segue:

1.º

A sociedade adopta a denominação Clínica Oftalmológica � João
Filipe II, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sede na Rua de João de Deus, 11, 1.º, direito,
na cidade, freguesia e concelho de Leiria.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, dele-
gações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação
da sociedade, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste em prestação de cuidados médicos.

4.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e representa-se por uma única quota desse valor nominal, per-
tencente ao sócio João Filipe da Silva.

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital de
outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades coincida
ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
quíntuplo do capital social.

7.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, pertence ao sócio desde já nomeado gerente.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, destacada, Diná
César de Bastos. 1000214858

NVP � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora do Amparo, lote 4, rés-do-chão,
direito, Marrazes, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8512/
020808; identificação de pessoa colectiva n.º P 506101878; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 36/020808.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, por Nuno Miguel Vieira Pereira, casado com Elsa Maria de
Oliveira Moço sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da

freguesia de Reguengo do Fetal, concelho da Batalha, onde reside no
lugar da Torre, na Estrada de São João, 37, contribuinte fiscal
n.º 187686602, cujo contrato segue:

1.º

A sociedade a adopta a firma NVP � Construções, Unipessoal,
L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora do
Amparo, lote 4, rés-do-chão, direito, no lugar e freguesia de Marrazes,
concelho de Leiria.

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

3.º

A sociedade tem como objecto a construção civil e obras públi-
cas, compra e venda de propriedades, conservação, reparação e ges-
tão de propriedades.

4.º

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

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 25 000 euros, que corresponde a uma quota daquele valor, per-
tencente ao ora outorgante.

6.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertencem
ao sócio ou a não sócios que vierem a ser nomeados em assembleia
geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o único sócio da sociedade.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

basta a intervenção de um gerente.

7.º

A celebração de quaisquer negócios jurídicos entre o ora outor-
gante e a sociedade ora constituída, fica desde já autorizada, con-
tanto que os mesmos sirvam para a prossecução do objecto da mes-
ma sociedade.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, destacada, Diná
César de Bastos. 1000214857

PEDRO S. C. � SOLDA E SERRALHARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Jacinto Barbeiro, Andrinos, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8476/
020716; identificação de pessoa colectiva n.º P 506182029; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 54/020716.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas, em epígrafe,
pelo sócio Pedro Manuel Solá de Freitas Mirão Cruz, casado com
Catarina Maria Simões Marques na comunhão de adquiridos, cujo
contrato segue:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto da sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Pedro S. C. � Solda e Serra-
lharia, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Jacinto Barbeiro,
Andrinos, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, podendo, por
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simples deliberação da gerência, ser deslocada para qualquer outro
local da cidade ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto serralharia civil, trabalhos de solda-
dura e comércio de produtos metálicos diversos.

ARTIGO 4.º

Na prossecução do seu objecto social a sociedade poderá
associar-se a quaisquer outras, nacionais ou estrangeiras, ou nelas
se interessar por qualquer forma.

ARTIGO 5.º

Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade abrir, en-
cerrar ou transferir agências, filiais, sucursais ou qualquer outra espé-
cie de representação nos países da Comunidade Europeia.

CAPÍTULO II

Do capital social e dos sócios

ARTIGO 6.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
representado por uma quota, podendo, por simples deliberação da
gerência, ser elevada por uma ou mais vezes até aos 25 000 euros,
quota essa, pertencente ao sócio Pedro Manuel Solá de Freitas Mirão
Cruz, casado com Catarina Maria Simões Marques na comunhão de
bens adquiridos.

ARTIGO 7.º

O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares de
capital, bem como fazer à caixa social os suprimentos que esta ca-
recer.

CAPÍTULO III

Da gerência da sociedade

ARTIGO 8.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
Pedro Manuel Solá de Freitas Mirão Cruz, que fica desde já nomeado
gerente.

ARTIGO 9.º

Compete à gerência:
Representar a sociedade em juízo e fora dele;
Definir a orientação dos negócios sociais;
Adquirir, alienar, permutar ou onerar, bens imóveis, designada-

mente acções ou participações sociais;
Confessar, desistir ou transigir, em quaisquer acções, bem como

comprometer-se em arbitragens;
Nomear representantes da sociedade em outras sociedades ou as-

sociações.

ARTIGO 10.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do sócio gerente.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá constituir mandatários, designadamente, para
efeitos do artigo 252, n.º 6, do Código das Sociedades Comerciais,
mediante simples deliberação da gerência.

ARTIGO 12.º

Os negócios jurídicos, entre o sócio único e a sociedade, devem
prosseguir o objecto da sociedade, autorizando-se desde já o sócio
único à celebração dos mesmos.

ARTIGO 13.º

Ao relatório de gestão e documentos relativos à prestação de contas
da sociedade deverão ser anexados os documentos relativos aos ne-
gócios jurídicos celebrados entre o sócio único e a sociedade, para
que possam ser consultados na sede por qualquer interessado.

ARTIGO 14.º

A sociedade não poderá obrigar-se como fiadora ou avalista de
terceiros.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 15.º

O sócio exerce as competências das assembleias gerais podendo,
designadamente, nomear gerentes.

ARTIGO 16.º

As decisões do sócio, de natureza igual às deliberações da assem-
bleia geral, devem ser registadas por acta, por ele assinada.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 17.º

A sociedade dissolve-se nos termos e casos legais, sendo liquidatá-
ria a gerência ao tempo do exercício.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 18.º

São da responsabilidade da sociedade todas as despesas com a sua
constituição e registo, ficando o gerente, agora designado, Pedro
Manuel Solá de Freitas Mirão Cruz autorizado a proceder ao levan-
tamento do capital depositado no BANIF � Banco Internacional
do Funchal, a fim de fazer face às ditas despesas e à de aquisição de
bens e equipamentos necessários ao início de actividade.

ARTIGO 19.º

Tudo o que não tiver previsto neste contrato de sociedade será
regulado pelas disposições das sociedades por quotas.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Conservadora, destacada, Diná César
de Bastos. 1000214827

LAREIRAS DEALMEIDA � LAREIRAS,
RECUPERADORES CALOR E FOGÕES DE SALA, L.DA

Sede: Quinta de Santo António, 65, loja 3, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5900/
980325; identificação de pessoa colectiva n.º 504120220; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20020709.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Ave-
nida do Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 10, loja 13, Leiria.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000214826

SIVAL � GESSOS ESPECIAIS, L.DA

Sede: Rua de Rodrigues Cordeiro, 34, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2206/
861006; identificação de pessoa colectiva n.º 501720103; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 11/20020710.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que a sociedade
aumentou 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, é de 100 000 euros cor-
respondente à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
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30 000 euros, pertencente ao sócio Pedro Lopes Pereira de Faria,
três quotas de 20 000 euros cada uma, uma de cada um dos sócios,
Rita Lopes Pereira de Faria Lopes Dias, Maria Isménia Neto Bran-
dão de Faria e Joaquim Emídio Sequeira de Faria, e uma quota de
10 000 euros, pertencente à sócia SIVAL � Sociedade Industrial da
Várzea, L.da

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000214824

J. CARREIRA SOARES, CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, 29-A, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 988/750802;
identificação de pessoa colectiva n.º 500367272; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 24/20020712.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua
de Casal Cego CCI, Covinhas, Marrazes, concelho de Leiria.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000214821

WMS � FLOCKTECHNIK
DE PORTUGAL � FLOCAGEM TÉCNICA, L.DA

Sede: Zona Industrial da Barosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6848/
20000309; identificação de pessoa colectiva n.º 504688154; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 36/20020712.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que a sociedade
aumentou o capital e alterou o contrato quanto aos artigos 2.º e 5.º,
cujo teor passa a ser o seguinte:

2.º

A sociedade passa a ter a sua sede na Rua das Flores, 214, no
lugar de Carreira de Água, freguesia de Barosa, concelho de Leiria,
podendo, mediante deliberação da assembleia geral, ser deslocada para
outro local, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais ou outras
formas de representação.

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, correspondente à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 49 000 euros, pertencente à sócia Wolmirstedter
Flocktechnik Verwaltungs, GmbH, e uma valor nominal de 1000 eu-
ros, pertencente ao sócio Ingo Dietmar Stark.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000214818

ARTEMOLDE � MOLDES DE PRECISÃO, L.DA

Sede: Estrada da Carreira de Tiro, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2152/
860603; identificação de pessoa colectiva n.º 501608869; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 29/20020710.

Certifico que foi designado gerente da sociedade em epígrafe, Hatto
Ludwig Fehst, casado, por deliberação de 1 de Outubro de 2001.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000214816

EVOTECH � EVOLUÇÕES TÉCNICAS NA
CONSTRUÇÃO, S. A.

Sede: Urbanização Vale da Cabrita, lote 35, rés-do-chão, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3552/
910517; identificação de pessoa colectiva n.º 502554789; averba-

mento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 47/
20020710.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram recon-
duzidos os órgão sociais para o triénio de 2002-2004, por delibera-
ção de 29 de Março de 2002, com a seguinte composição:

Administrador único: Sérgio David da Silva Caseiro de Sousa.
Fiscal único: Carlos Manuel Batista Branco, e suplente, Carlos

António Rosa Lopes.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000214812

CENTROLEI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Mata do Capitão, 826, Andreus, Barreira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7357/
010320; identificação de pessoa colectiva n.º 505364352; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20020711.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua
do Comandante João Belo, 45, 3.º, direito, Leiria.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000214809

IRILUX � ILUMINAÇÃO, L.DA

Sede: Arrabal, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2913/
890714; identificação de pessoa colectiva n.º 502189240; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 15/20020717.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que a sociedade
alterou o contrato quanto ao artigo 12.º, cujo teor passa a ser o
seguinte:

ARTIGO 12.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.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000214808

FRUTAS PATRÍCIA & NATALINA, L.DA

Sede: Rua da Fonte do Cabeço, 22, Longra,
Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8465/
020711; identificação de pessoa colectiva n.º P 506193446; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/020711.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas, em epígrafe,
entre:

1.º Natalina dos Santos Sousa, casada com José Alberto Gameiro
Ferreira sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fregue-
sia de Caranguejeira, concelho de Leiria, onde reside no lugar de
Longra, na Rua da Fonte do Cabeço, 24, contribuinte fiscal
n.º 199234906.

2.º Patrícia Fernanda Santos Pereira, casada com António Santos
Sousa sob o regime da comunhão de adquiridos, natural do Brasil, de
nacionalidade brasileira, residente na dita Rua da Fonte do Cabeço,
22, no lugar de Longra, contribuinte fiscal n.º 211324299,
cujo contrato segue:

1.º

A sociedade adopta a firma Frutas Patrícia & Natalina, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Fonte do Cabeço, 22,
no lugar de Longra, freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria.
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2 � Por deliberação da gerência a sociedade poderá transferir a
sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho 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

O objecto social consiste na seguinte actividade: comercialização
e distribuição de frutas e legumes.

4.º

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

5.º

1 � Por deliberação em assembleia geral, poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante máximo glo-
bal correspondente ao décuplo do capital social, ficando todos os
sócios a elas obrigados na proporção das respectivas quotas.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições a estabelecer em assembleia geral.

6.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, serão confiadas a sócios ou não
sócios, designados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.
3 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e

contratos com a intervenção de um gerente.

7.º

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

8.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 ceden-
tes, em segundo lugar.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Conservadora, destacada, Diná César
de Bastos. 1000214806

OS TRAQUINAS DOS MILAGRES � CRECHE
E INFANTÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Senhor dos Milagres, 764, Milagres, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8471/
020715; identificação de pessoa colectiva n.º P 506191532; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 43/020715.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
entre:

1.º Celina Felício Malícia, solteira, maior, natural de França, con-
tribuinte fiscal n.º 196194687, residente na Rua do Senhor dos Mi-
lagres, 764, no lugar e freguesia de Milagres, concelho de Leiria;

2.º Idalina Pereira Felício Malícia, viúva, natural da freguesia de
Milagres, concelho de Leiria, contribuinte fiscal n.º 178783919,
residente na morada atrás indicada.

1.º

A sociedade adopta a firma Os Traquinas dos Milagres � Creche
e Infantário, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Senhor dos Milagres,
764, no lugar e freguesia de Milagres, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade poderá transferir a
sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou outras

formas de representação social, em qualquer parte do território na-
cional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem o seguinte objecto: creche, infantário e activida-
des de tempos livres.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 7500 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente à sócia Idalina Pereira Felício Malícia, e
uma quota do valor nominal de 3000 euros, pertencente à sócia
Celina Felício Malícia.

5.º

1 � Por decisão da assembleia geral poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao quíntuplo do capital social, fi-
cando todos os sócios a elas obrigados na proporção das respectivas
quotas.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições a estabelecer em assembleia geral.

6.º

1 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro
lugar e os sócios não cedentes, em segundo lugar, gozam do direito
de preferência.

2 � Se todos os sócios não cedentes desejarem exercer o seu di-
reito de preferência, fá-lo-ão na proporção das respectivas quotas.

7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, será confiada a quem vier a ser
designado em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Idalina Pereira Felício
Malícia.

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

8.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.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Conservadora, destacada, Diná César
de Bastos. 1000214805

CONSTRUÇÕES ESTRELA CASALINHO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Carrasquinho, 3, Caldelas, Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8467/
020711; identificação de pessoa colectiva n.º P 506152570; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 38/020711.

Certifico que Francisco José Estrela Casalinho, portador do bilhe-
te de identidade n.º 11425531, emitido em 27 de Julho de 1998, pelo
Arquivo de Identificação de Leiria, casado com Sílvia Gonçalves Sousa,
residentes na Rua da Carrasquinho, 3, Caldelas, Caranguejeira, Lei-
ria, pretende constituir uma sociedade unipessoal regida pelos seguin-
tes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Construções Estrela Casalinho,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Carrasquinho, 3, Caldelas,
freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria.

§ 1.º Por deliberação da assembleia geral, e por acta, poderá ser
mudado o local da sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes.

§ 2.º Por deliberação da assembleia geral a sociedade poderá abrir
sucursais, delegações ou estabelecimentos em qualquer local do terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste em construção civil, comércio de
materiais de construção, compra, venda e permuta de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim.
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ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 26 000 euros, representado por uma quota nesse montante, per-
tencente ao sócio Francisco José Estrela Casalinho.

ARTIGO 4.º

A administração e gerência da sociedade em juízo ou fora dele,
activa e passivamente, com ou sem caução e com ou sem remune-
ração, pertencem ao sócio, ou não sócio, que for nomeado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Francisco
José Estrela Casalinho.

§ 1.º Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.
§ 2.º A sociedade poderá constituir mandatários.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Conservadora, destacada, Diná César
de Bastos. 1000214803

PREGAMADEIRA � CARPINTARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Heróis do Ultramar, 129, Val Sobreiro,
Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8466/
020711; identificação de pessoa colectiva n.º P 506106306; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 34/020711.

Certifico que Virgílio António Lopes, portador do bilhete de iden-
tidade n.º 10008684, emitido em 24 de Junho de 1996, pelo Arqui-
vo de Identificação de Leiria, casado com Benilde Marques Batista
Lopes, residentes na Rua dos Heróis do Ultramar 129, Val Sobreiro,
Caranguejeira, Leiria, pretende constituir uma sociedade unipessoal
regida pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PREGAMADEIRA � Carpinta-
ria, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Heróis do Ultramar,
129, Val Sobreiro, freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria.

§ 1.º Por deliberação da assembleia geral, e por acta, poderá ser
mudado o local da sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes.

§ 2.º Por deliberação da assembleia geral a sociedade poderá abrir
sucursais, delegações ou estabelecimentos em qualquer local do terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste em trabalhos de carpintaria exe-
cutados e destinados à sua aplicação nas obras, comércio de materi-
ais de construção e ferragens.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 13 000 euros, representado por uma quota nesse montante, per-
tencente ao sócio Virgílio António Lopes.

ARTIGO 4.º

A administração e gerência da sociedade em juízo ou fora dele,
activa e passivamente, com ou sem caução e com ou sem remune-
ração, pertencem ao sócio, ou não sócio, que for nomeado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Virgílio
António Lopes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.
§ 2.º A sociedade poderá constituir mandatários.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Conservadora, destacada, Diná César
de Bastos. 1000214802

J. S. BONIFÁCIO � COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Foro, loja 4, Soutocico, Arrabal, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5856/
980226; identificação de pessoa colectiva n.º 504088890; averba-

mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 66/
20020708.

Certifico que a sociedade deslocou a sede para a Rua da Nossa
Senhora de Fátima, lote 17, 2.º, direito, Soutocico, Arrabal, Leiria.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Gracinda das Neves Fran-
cisco. 1000214801

TRANSPORTADORA DE ST.A CATARINA, L.DA

Sede: Vale Tacão, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4351/
931210; identificação de pessoa colectiva n.º 503145513; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 51/20020704.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que a mesma au-
mentou o capital e alterou o contrato quanto ao artigo 4.º, cujo teor
passa a ser o seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros dividido em duas quotas, uma de valor nominal de
30 000 euros, pertencente ao sócio Adriano Pereira dos Santos, e
outra de 20 000 euros, pertencente à sócia Ermelinda Lopes da Sil-
va Santos.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000214800

ROFAR � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida dos Heróis de Angola, 63, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2086/
851213; identificação de pessoa colectiva n.º 501588507; inscrições
n.os 3 e 8; números e data das apresentações: 20 e 23/20020705.

Certifico que foi feito um reforço de capital e remodelado todo o
pacto, que fica com a redacção que segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ROFAR � Sociedade de Gestão Imo-
biliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Heróis de Angola, 63,
em Leiria.

§ único. A sociedade poderá transferir a sede da sociedade para
qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, e, bem, assim criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social, sem para isso ser necessá-
ria deliberação prévia da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na aquisição ou construção de
prédios para fins de arrendamento, compra, venda, troca, gestão e
administração de propriedades rústicas e urbanas. Prestação de ser-
viços de contabilidade e escrituração comercial e apoio à gestão de
empresas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros e repre-
senta-se por quatro quotas: duas de valor nominal individual de
1250 euros, uma de cada um dos sócios, Joaquim Emídio Sequeira de
Faria e Julieta Pedrosa Lopes Pereira de Faria; e outras duas de valor
nominal individual de 1250 euros, de que são usufrutuários os sócios,
Joaquim Emídio Sequeira de Faria e Julieta Pedrosa Lopes Pereira de
Faria, e titulares da raiz ou nua propriedade, cada uma, os sócios,
Pedro Lopes Pereira de Faria e Rita Lopes Pereira de Faria Lopes
Dias.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a gerência da sociedade e a sua represen-
tação em juízo e fora dele, activa e passivamente, incumbem a to-
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dos os sócios, desde já nomeados gerentes, com dispensa de caução
e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
actos e contratos são necessárias as assinaturas conjuntas de dois
gerentes sendo, porém, suficiente a assinatura de um gerente para
actos de mero expediente.

3 � A sociedade ainda se obriga, em cada caso concreto, pela
pessoa ou pessoas a indicar em assembleia geral.

4 � Os gerentes poderão constituir mandatários nos termos da lei.
5 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos alheios

aos negócios sociais, designadamente em abonações, fianças, letras
de favor, avales e declarações de responsabilidade.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, a
cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade, à qual
em primeiro lugar e aos sócios em segundo, fica conferido o direito
de preferência com eficácia real.

2 � O preço ou valor da cessão à sociedade, ou aos sócios que
tenham preferido, será o que resultar de um balanço especialmente
organizado para o efeito.

ARTIGO 7.º

1 � As prestações suplementares do capital serão efectuadas nas
condições em que forem deliberadas em assembleia geral, até ao dobro
do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer nos termos deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Falência ou insolvência do sócio judicialmente declarada e não

suspensa;
c) Anúncio da venda da quota em execução judicial, fiscal ou ad-

ministrativa.
2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à

ordem de quem de direito, na Caixa Geral de Depósitos do valor
da quota, que será o do último balanço aprovado, valor que será
notificado ao interessado por carta registada com aviso de re-
cepção.

3 � A quota amortizada poderá figurar num balanço e ser cedida
a um sócio ou a terceiro.

ARTIGO 9.º

1 � Em caso de morte, interdição ou inabilitação de sócio, a
sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou o represen-
tante comum do interdito ou inabilitado, devendo aqueles escolher,
entre si, um que a todos represente na sociedade enquanto a quota
estiver indivisa.

2 � Fica autorizada a divisão da quota entre os herdeiros dos
sócios.

ARTIGO 10.º

Os lucros da sociedade, depois de retiradas as percentagens legais
ou convencionais, serão distribuídos pelos sócios nas proporções das
respectivas quotas, quando a assembleia geral deliberar distribuí-los.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, Gracinda das Neves Fran-
cisco. 1000214799

FARMÁCIA CENTRAL DE LEIRIA, L.DA

Sede: Rotunda de Santana Avenida dos Combatentes
da Grande Guerra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 237/490314;
identificação de pessoa colectiva n.º 500549150; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações:
24 e 26/20020705.

Certifico que cessou funções de gerente Maria da Encarnação
Pedrosa Lopes Pereira Rosas, e foi nomeada gerente Julieta Pedrosa
Lopes Pereira Faria.

Data: 18 de Junho de 2002.
Causa da cessação de funções: renúncia.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, Gracinda das Neves Fran-
cisco. 1000214798

SATELCI � EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Quintas do Sirol, Santa Eufémia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4891/
950825; identificação de pessoa colectiva n.º 503487228; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 27/20020705.

Certifico que a sociedade reforçou o capital e alterou o artigo 4.º,
que fica com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
3750 euros, pertencente ao sócio António Inácio Clemente Sebas-
tião, e uma do valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia
Leslie Fanny Sebastião.

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, Gracinda das Neves Fran-
cisco. 1000214797

VERLIS � SOCIEDADE COMERCIAL DE TINTAS
E VERNIZES, L.DA

Sede: Serrada do Pinhal, lote 21, Marinheiros,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4047/
921202; identificação de pessoa colectiva n.º 502875682; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 30 e 31/20020705.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que cessou funções
de gerente Manuel da Silva Gonçalves, por ter renunciado em 14 de
Março de 2002. A sociedade aumentou também o capital e alterou
o contrato quanto aos artigos 4.º, e n.os 1 e 2 do artigo 7.º, cujo teor
passa a ser o seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros representado por uma única quota de igual montante, per-
tencente ao sócio Fernando Marques Dias.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remuneradas
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, competem ao
sócio Fernando Marques Dias, que desde já é nomeado gerente.

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

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000214796

BASCOESTE � CONSTRUÇÕES METÁLICAS
E BÁSCULAS DO OESTE, L.DA

Sede: Carvide, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1728/
821203; identificação de pessoa colectiva n.º 501158006; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 46/20020705.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que aumentou o
capital e alterou o contrato quanto aos §§ únicos dos artigos 1.º e
2.º e o n.º 1 do artigo 3.º, cujo teor passa a ser o seguinte:

1.º (corpo)

(Mantém-se.)
§ único. Por deliberação da gerência a sociedade poderá transferir

a sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
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concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
outra forma de representação social, em qualquer parte do território
nacional ou no estrangeiro.

2.º (corpo)

(Mantém-se.)
§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras socie-

dades, mesmo com o objecto diferente do seu, e em sociedade regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
de 20 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Carlos Pereira Cor-
reia, e outra do valor de 80 000 euros, pertencente à sócia Maria
Delfina Pereira Correia.

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000214795

PUBLINEW � SOLUÇÕES PROMOCIONAIS, L.DA

Sede: Rua de Tomar, 77, 1.º, A, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7910/
011026; identificação de pessoa colectiva n.º 505652684; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 2, 3 e 5; números e
data das apresentações: 34, 35 e 36 (of.) e 37/20020704.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que cessaram fun-
ções de gerente Henrique Filipe Brites Marques, Paulo Guilherme da
Silva Carvalho e Carlos Alberto dos Santos Ruivo, por terem renun-
ciado, em 18 de Abril de 2002. A sociedade alterou o contrato quan-
to aos n.os 1 e 2 do artigo 5.º, cujo teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, fica a cargo
de sócios e não sócios que vierem a ser designados em assembleia
geral ficando, todavia, desde já nomeado gerente o identificado Rui
Manuel de Novais Pacheco.

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

3 � (Mantém-se.)

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000214794

LOGO 95 � PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Quinta do Amparo, lote 3, rés-do-chão, direito,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4598/
941021; identificação de pessoa colectiva n.º 503304034; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 6 e 7/20020704.

Certifico que a sociedade alterou o contrato quanto aos artigos 1.º,
n.º 1, 3.º e 4.º, cuja redacção é a seguinte:

1.º

1 � A sociedade com a firma Logo 95 � Publicidade, L.da, passa
a ter a sua sede na Quinta do Amparo, lote 3, rés-do-chão, direito,
freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

2 � (Mantém-se.)
3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada sócio.

4.º

A gerência, com ou sem remuneração conforme for deliberado,
será exercida pelos sócios ou não sócios que vierem a ser designados

em assembleia geral, mantendo as suas funções de gerente o sócio
Mário José Valente Ferreira, ficando desde já nomeada gerente a sócia
Maria Fernanda da Costa Valente Ferreira.

Mais certifico que cessou funções de gerente Maria Laura Coelho
Leal de Almeida Jordão, por ter renunciado.

Data: 2 de Julho de 2002.

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

10 de Março de 2003. � A Ajudante, Gracinda das Neves Fran-
cisco. 1000214793

G. C. C. � GÁS CANALIZADO DO CENTRO, S. A.

Sede: Rua de Atenas, 31, Quinta do Bispo, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5045/
960223; identificação de pessoa colectiva n.º 503616150; inscrição
n.º 15; número e data da apresentação: 17/20020704.

Certifico que a sociedade alterou o contrato quanto ao objecto,
pelo que o artigo 3.º, passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em construção civil e obras públicas. Pro-
jecto e instalações de redes de gás e respectivos dispositivos, controlo,
reparação, assistência, montagem de instalações e aparelhos de gás.
Projectos e instalações de aquecimentos e sistemas de climatização.

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

10 de Março de 2003. � A Ajudante, Gracinda das Neves Fran-
cisco. 1000214792

AMIGOS DA TRADIÇÃO � PRODUTOS REGIONAIS, L.DA

Sede: Rua de Afonso de Albuquerque, 5, rés-do-chão, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5961/
980506; identificação de pessoa colectiva n.º 504145924; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 53/20020703.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que a mesma foi
dissolvida e feito o encerramento da sua liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 3 de Março de 2002.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000214791

CEPCAR, CAMIÕES E AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Madeiras, lote 4, fracção B, rés-do-chão, esquerdo,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3033/
900103; identificação de pessoa colectiva n.º 502265884; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 58/20020703.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi alterado o
contrato quanto ao artigo 2.º, cujo teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de automóveis, cami-
ões, tractores e outros veículos motorizados e peças e acessórios para
viaturas auto, equipamentos de elevação e movimentação de cargas,
movimentação e terraplenagem de terras e outras máquinas industriais.

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

10 de Março de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000214790

PRIMA EMOZIONI � COMERCIALIZAÇÃO
DE ROUPA E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Adelino Amaro da Costa, Edifício Terraços
do Liz, lote 2, loja 2, Arrabalde da Ponte, 2400-145 Leiria,
Marrazes, Leiria.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8513/
020809; identificação de pessoa colectiva n.º P 506187276; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/020809.
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Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
entre: Dora Maria Pedrosa Caseiro, casada sob o regime da comu-
nhão de adquiridos com João Carlos Lopes Santareno de Sousa, na-
tural da freguesia de São Julião da Figueira da Foz, concelho da Fi-
gueira da Foz, residente em Leiria, contribuinte fiscal n.º 166319392,
e Maria Beatriz Pedrosa Caseiro, casada sob o regime da comunhão
de adquiridos com Rui Manuel Palavra Garrido, natural da freguesia
de Lavos, concelho da Figueira da Foz, residente em Marinha Gran-
de, contribuinte fiscal n.º 166319422, que se rege pelo contrato
seguinte.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Prima Emozioni � Comercialização de
Roupa e Acessórios, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Dr. Adelino
Amaro da Costa, Edifício Terraços do Liz, lote 2, loja 2, Arrabalde
da Ponte, 2400-145 Leiria, freguesia de Marrazes, concelho de Lei-
ria.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de roupa e aces-
sórios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma à sócia Dora Maria Pedrosa Caseiro, e outra
à sócia Maria Beatriz Pedrosa Caseiro.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão e divisão de quotas carecem do consentimento da
sociedade.

2 � Enquanto indivisa a quota os contitulares designarão um re-
presentante comum.

ARTIGO 5.º

Sem prejuízo das disposições legais imperativas sobre a aquisição
de quotas pela própria sociedade, tem esta direito de preferência
relativamente às cessões de quotas que careçam do seu consentimen-
to. Subsidiariamente, quando a sociedade não quiser ou não puder
exercer o direito que lhe cabe, têm os sócios esse direito.

ARTIGO 6.º

A constituição de usufruto sobre as quotas da sociedade está sujei-
ta ao disposto nos artigos anteriores, salvo se este for constituído a
favor de descendentes ou ascendentes do sócio.

ARTIGO 7.º

O disposto nos artigos 4.º, 5.º e 6.º é aplicável a futuros sócios.

ARTIGO 8.º

As quotas não se extinguem por morte dos sócios, transmitindo-
-se aos seus sucessores, dependendo, porém, essa transmissão do con-
sentimento da sociedade.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Por insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Quando, por falecimento de um dos sócios, não seja consentida

a transmissão da quota a favor dos seus sucessores;
d) Em todos os demais casos permitidos por lei.
2 � A amortização é realizada pelo valor da quota determinado

em face do último balanço aprovado, sendo paga em quatro presta-
ções semestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira seis meses
após a deliberação da amortização, sem prejuízo do disposto no
n.º 2 do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � A amortização deve ser deliberada dentro dos 90 dias a con-
tar da data em que a sociedade tiver conhecimento do facto que a
permite, consuma-se com a respectiva deliberação, e deve ser co-
municada ao sócio, através de carta registada no prazo de 15 dias.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, pela gerência.

2 � A gerência cabe às sócias Dora Maria Pedrosa Caseiro e Maria
Beatriz Pedrosa Caseiro bastando, porém, a assinatura de uma delas
para actos de mero expediente.

ARTIGO 11.º

A sociedade tem a faculdade de constituir mandatários para a prá-
tica de quaisquer actos que se mostrem necessários, nos termos da
lei.

ARTIGO 12.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos da lei, por deli-
beração dos sócios.

ARTIGO 13.º

A sociedade poderá participar em qualquer outra, por deliberação
dos sócios.

ARTIGO 14.º

As deliberações de alteração do contrato de sociedade só podem
ser tomadas por maioria de três quartos dos votos correspondentes
ao capital social.

ARTIGO 15.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da as-
sembleia geral serão convocadas por carta registada, dirigida aos sócios
com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

ARTIGO 16.º

1 � Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comer-
ciais que não hajam sido expressamente derrogados pelo contrato de
sociedade, poderão sê-lo por deliberação dos sócios tomada pela
maioria simples dos presentes em assembleia geral expressamente
convocada para o efeito.

2 � O disposto no artigo 14.º é igualmente aplicável quanto às
deliberações tomadas ao abrigo do número anterior.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, destacada, Diná
César de Bastos. 1000214856

PAULA & PATRÍCIA � CABELEIREIRO, L.DA

Sede: Rua dos Romeiros, sem número de polícia,
Cruz da Areia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8086/
20020118; identificação de pessoa colectiva n.º P 506892111; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020118.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas, em epígrafe,
entre:

1.º Patrícia Carla Domingues Inácio, número de identificação fis-
cal 212657771, casada com Rui Miguel Montes Guerreiro sob o re-
gime da comunhão de adquiridos, residente na Urbanização Quinta
da Maligueira, lote 6, rés-do-chão, fracção D, freguesia de Marrazes,
concelho de Leiria; e

2.º Ana Paula Correia Domingues, número de identificação fiscal
162713371, casada com António da Silva Aveiro sob o regime da
comunhão de adquiridos, residente na Praceta de Titto Larcher,
lote 47, rés-do-chão, esquerdo, lugar da Cruz da Areia, freguesia e
concelho de Leiria,
cujo contrato segue:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paula & Patrícia � Cabeleireiro,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Romeiros, sem nú-
mero de polícia, lugar da Cruz da Areia, freguesia e concelho de Leiria.

3 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de salão de cabeleirei-
ro e salão de estética; comercialização de produtos relacionados com
as actividades mencionadas e perfumes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
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nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das só-
cias, Patrícia Carla Domingues Inácio e Ana Paula Correia Domin-
gues.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado
em assembleia geral, ficando desde já nomeadas gerentes ambas
as sócias.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

Está conforme o original.

2002. � A Escriturária Superior, Adelina Maria Marques Carriça
Marques. 1000214898

LISBOA
ALENQUER

TRANSPORTES ANA DUARTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2144/
030421; identificação de pessoa colectiva n.º P 506543382; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/030421.

Certifico que em 17 de Abril de 2003, entre Ana Cristina Garcia
da Silva ou Ana Cristina Garcia da Silva Duarte e Jaime Pereira
Duarte, casados entre si na comunhão de adquiridos, André Filipe
Garcia Duarte, Bruno Miguel Garcia Duarte, Elisabete Silva Duarte,
menores, e Susana Alexandra da Silva Sintra, solteira, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante
dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Ana Duarte & Fi-
lhos, L.da, e tem a sua sede no lugar de Refugidos, Casal das Traja-
rias, 47, freguesia de Cadafais, concelho de Alenquer.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, e criar agências, delegações, sucursais ou
quaisquer outras formas locais de representação, em território na-
cional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias por conta de outrem � nacional e internacional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de seis quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: duas iguais de 17 500 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Ana Cristina Garcia da Silva Duarte
e Jaime Pereira Duarte, e quatro iguais de 3750 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, André Filipe Garcia Duarte, Bruno
Miguel Garcia Duarte, Elisabete Silva Duarte e Susana Alexandra da
Silva Sintra.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios, Ana
Cristina Garcia da Silva Duarte, Jaime Pereira Duarte e a não sócia
Celina Cordeiro Dias Ferreira, casada, residente na Rua da Fonte,
27, lugar de Casais de Matos, freguesia de Calvaria de Cima, conce-
lho de Porto de Mós.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a assinatura 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social, a
fim de custear as despesas de constituição, registo da sociedade, ins-
talação 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 neces-
sários 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.

Conferida, está conforme.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz Ara-
újo Pereira de Oliveira. 1000214896

SERRALHARIA MÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 517/
880217; identificação de pessoa colectiva n.º 501934308; data da
entrega dos documentos: 030408.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

10 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz Araújo
Pereira de Oliveira. 1000214203

SUPER CARREGADO � SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 857/
930429; identificação de pessoa colectiva n.º 502971398.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

11 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz Araújo
Pereira de Oliveira. 1000214201

MOISÉS & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 348-
A/820616; identificação de pessoa colectiva n.º 501296891; data
da entrega dos documentos: 030407.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
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da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

10 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz Araújo
Pereira de Oliveira. 1000214200

ALENFERREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 687/
910322; identificação de pessoa colectiva n.º 502525100; data da
entrega dos documentos: 030403.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

10 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz Araújo
Pereira de Oliveira. 1000214199

TAPAL � TRACTORES, PEÇAS E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 493/
870717; identificação de pessoa colectiva n.º 501853740; data da
entrega dos documentos: 030409.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

10 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz Araújo
Pereira de Oliveira. 1000214198

F. J. CARAPINHA � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1730/
010427; identificação de pessoa colectiva n.º 505329344; data da
entrega dos documentos: 030403.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

11 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz Araújo
Pereira de Oliveira. 1000214197

FERRO & TRAPO � SERRALHARIA CIVIL
ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1636/
001110; identificação de pessoa colectiva n.º 505185520; data da
entrega dos documentos: 030403.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

11 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz Araújo
Pereira de Oliveira. 1000214196

KALEAN � MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1627/
001013; identificação de pessoa colectiva n.º 505139022; data da
entrega dos documentos: 030403.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

11 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz Araújo
Pereira de Oliveira. 1000214195

ALÉM � ALUMÍNIOS E ESTORES MONTEJUNTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 457/
860407; identificação de pessoa colectiva n.º 501630260; data da
entrega dos documentos: 030404.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

10 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz Ara-
újo Pereira de Oliveira. 1000214194

TRANSPORTES FERREIRA & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1106/
960319; identificação de pessoa colectiva n.º 503620084; data da
entrega dos documentos: 030404.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

10 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz Araújo
Pereira de Oliveira. 1000214193

TRANSPORTES FERREIRA & GANCHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 145/
681114; identificação de pessoa colectiva n.º 501139303; data da
entrega dos documentos: 030404.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

10 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz Araújo
Pereira de Oliveira. 1000214192

ALÃO QUER ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 273/
780711; identificação de pessoa colectiva n.º 500772762; data da
entrega dos documentos: 030404.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

10 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz Araújo
Pereira de Oliveira. 1000214191

ALENMÁRMORE � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1348/
980810; identificação de pessoa colectiva n.º 504238744; data da
entrega dos documentos: 030404.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

10 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz Araújo
Pereira de Oliveira. 1000214190

AMADORA.

NM E O CONSULTING � CONSULTORIA
CONTABILÍSTICA, FISCAL E DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 255;
identificação de pessoa colectiva n.º 505995948; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 16/020326.
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Certifico que entre Odete de Jesus Diogo Gonçalves Magro, Nuno
Duarte da Silva Magro e Manuel da Silva Magro, foi constituída a
sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma NM e O Consulting � Consultoria
Contabilística, Fiscal e de Gestão, L.da, e tem sede na Avenida de
Conde Castro Guimarães, 13, 1.º, direito, Quinta do Borel, freguesia
da Venteira, concelho da Amadora.

2.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, correspondente à soma de três quotas, distribuídas da seguinte
forma: 2000 euros, pertencentes a Odete de Jesus Diogo Gonçalves
Magro, 2000 euros, pertencentes a Nuno Duarte da Silva Magro,
1000 euros, pertencentes a Manuel da Silva Magro.

3.º

A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços de
consultoria contabilística, fiscal e de gestão.

4.º

A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais ou
outras formas representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

5.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferên-
cia. Desejando a preferência mais que um sócio, a quota deverá ser
dividida pelos pretendentes na proporção das respectivas quotas.

6.º

A gerência da sociedade caberá a dois gerentes que serão nomea-
dos em assembleia geral a convocar, para o efeito, que igualmente
deliberará sobre a correspondente remuneração, ficando desde já
nomeados gerentes Nuno Duarte da Silva Magro e Odete de Jesus
Diogo Gonçalves Magro.

7.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um dos gerentes.

8.º

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

9.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos ou contratos estranhos
aos negócios sociais. Esta limitação é extensível aos poderes atri-
buídos aos mandatários ou procuradores. Todos os actos praticados
e os contratos celebrados nas condições atrás referidas serão consi-
derados nulos e sem qualquer validade e sob pena de o infractor res-
ponder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

10.º

A assembleia geral será convocada por meio de carta registada
dirigida a cada sócio com, pelo menos, 16 dias de antecedência, sal-
vo quando a lei determinar outras formalidades, ou os sócios delibe-
rem por unanimidade a utilização de outra forma.

11.º

Mediante deliberação tomada em assembleia geral, podem ser exi-
gidas aos sócios prestações suplementares de capital até ao montan-
te igual ao triplo do valor nominal das quotas.

12.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a partici-
pação da sociedade noutras sociedades, entidades ou organizações,
ainda que o objecto destas seja diferente do da sociedade.

13.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no
prazo de 90 dias contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:

a) Por acordo de sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não foi adjudicada ao seu titular;
d) Por infracção cometida pelo sócio do disposto no artigo 5.º

deste contrato.
14.º

A contrapartida da amortização da quota deverá ser fixada em
assembleia geral. Nos casos das alíneas b), c) e d) do artigo anterior,
e na falta de acordo em assembleia geral ou disposição legal em
contrário, a contrapartida corresponderá ao valor da quota segundo
o último balanço legalmente aprovado.

Conferida e conforme.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 1000205694

NICE SERVICE � SERVIÇOS AUTO, BRINDES
E APOIO À GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 522/
021219; identificação de pessoa colectiva n.º 506330540; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 7/021219.

Certifico que Carlos Miguel Costa Gonçalves e Manuel Costa
Gonçalves, constituíram a sociedade em epígrafe cujo contrato se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nice Service � Serviços Auto,
Brindes e Apoio à Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Afonso, 15, 2.º,
esquerdo, freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em centros de restauro e limpeza
automóvel. Comércio e transformação de brindes e acessórios. Pres-
tação de serviços e consultoria (não jurídica) na área de gestão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas
quotas, uma do valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio
Carlos Miguel Costa Gonçalves, e outra do valor nominal de 2000 eu-
ros, pertencente ao sócio Manuel Costa Gonçalves.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 15 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 aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferido e conforme.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2003308512

REBOQUES VÍTOR MANUEL MARTINS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 482/
020909; identificação de pessoa colectiva n.º 506282449; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 10/020909.

Certifico que Vítor Manuel dos Santos Martins constituiu a socie-
dade em epígrafe cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Reboques Vítor Manuel Martins,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa de D. Dinis, 8,
Moinhos da Funcheira, freguesia de São Brás, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços por meio
de veículos pronto-socorro, para além de transporte ou reboque de
veículos avariados ou sinistrados, automóveis classificados como
antigos ou de colecção, que não possam circular na via pública ou se
destinar a manifestações desportivas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 25 000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2003308016

TRANSPORTES ANTÓNIO ALMEIDA SANTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 478/
020903; identificação de pessoa colectiva n.º 506150577; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 11/020903.

Certifico que António das Neves de Almeida Santos, casado com
Ana Maria Regina Fernandes Santos na comunhão de adquiridos,
residente na Rua de Camilo Pessanha, 7, 2.º, frente, Casal de São
Brás, São Brás, Amadora, constituiu a sociedade em epígrafe cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes António Almeida
Santos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Camilo Pessanha, 7,
2.º, frente, no Casal de São Brás, freguesia de São Brás, concelho da
Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte e distribuição de
mercadorias em veículos ligeiros com peso igual ou inferior a
3500 kg.

ARTIGO 3.º

O capital social subscrito, 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 aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2003308024

KIDS AND FRIENDS � SALAS DE ESTUDO
E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 479/
020904; identificação de pessoa colectiva n.º 506244210; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 9/020904.

Certifico que entre Filomena Maria de Sousa Aguiar Martins e Ana
Cristina de Oliveira Gomes dos Santos Ramos, foi constituída a se-
guinte sociedade cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Kids and Friends � Salas de
Estudo e Lazer, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Militar, Casal da Ser-
ra, 25, Valejas, freguesia da Venteira, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a promoção e divulgação de
actividades de tempos livres; salas de estudo e lazer; serviço de baby
sitting, comércio de livros, cadernos, canetas, batas, bonés, bonecos,
bombons; importação de material didáctico.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, mes-
mo com objecto diferente do seu, associar-se a pessoas singulares ou
colectivas e em agrupamentos complementares de empresas e con-
sórcios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, correspondendo à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada uma das
sócias.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

O sócio que queira ceder a sua quota a um não sócio, comunicará
à sociedade por carta registada, a identidade do cessionário e os ter-
mos da cessão, para que esta, em primeiro lugar, ou o sócio não
cedente, em segundo lugar, possam exercer o direito de preferência
que lhes é atribuído, para o que é estabelecido o prazo de 60 dias
após a recepção da referida carta.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de cessão a não sócios sem o consentimento da socie-

dade;
c) Quando a quota for objecto de penhora, arrolamento, arresto

ou adjudicação em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada
ou por qualquer modo sujeita a providência legal;

d) No caso de qualquer sócio praticar actos que violem o pacto
social ou as obrigações legais ou prejudiquem o bom nome e interes-
ses da sociedade;

e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2003308032

MARGEM BRUTA � CONTABILIDADE
E ASSESSORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 729/
010725; identificação de pessoa colectiva n.º 505625369; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 17/020802.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 6000 euros.
Quotas e sócios:
a) 3000 euros � Paulo Sérgio da Silva Ribeiro;
b) 3000 euros � Armando José Mendes Marques Mota.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2003308075

ABBOTT LABORATÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1840/
270972; identificação de pessoa colectiva n.º 500006148; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 3/021202.

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

Fusão com alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, 4.º, 6.º,
8.º 11.º e 12.º

Sede: Rua da Cidade de Córdova, 1, freguesia de Alfragide.
Capital: 7 386 850 euros.
Quotas e sócios:
a) 7 368 753 euros � Abbott Laboratories;
b) 18 097 euros � Abbott Internacional, Ltd.
Forma de obrigar:
a) Pela intervenção de dois gerentes;
b) Pela intervenção de dois mandatários.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2003308040

M. R. VIEIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 482/
990826; identificação de pessoa colectiva n.º 504579282; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 13/021212.

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

Facto: alteração parcial do contrato com redenominação em euros.
Artigos alterados: 1.º e 3.º
Sede: Rua de António Botto, lote 223, 4.º, esquerdo, freguesia da

Brandoa.
Capital: 5037,86 euros.
Quotas e sócios:
a) 2518,93 euros � Manuel António Aires Vieira;
b) 2518,93 euros � Rute da Conceição Aleixo Borrego Vieira.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2000734073

AUTO TÁXI PARREIRA & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 699/
010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505512890; inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: 10 e 11/021209.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 4.º
Capital: 5000 euros.
Quotas e sócios:
a) 4900 euros � APKAN � Sociedade Imobiliária, L.da;
b) 100 euros � Sónia Duarte Apkan.
Gerência: pertence à sócia Sónia Duarte Apkan e ao não sócio

Joaquim Parreira da Luz.
Forma de obrigar: pela intervenção de um gerente ou de um pro-

curador.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2000733948

METALOPROJECTO � INDÚSTRIA DE DIVISÓRIAS
E TECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7788/
920722; identificação de pessoa colectiva n.º 502069988; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 5 e 6/021202.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções de gerência de Manuel José Bento Paiva
de Magalhães, por ter renunciado, em 31 de Agosto de 2002.

2) Nomeação para gerente de Maria Adelaide Costa Machado.
Data: 31 de Agosto de 2002.

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2000732755

NOVO RETALHO � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA O COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 820/
000406; identificação de pessoa colectiva n.º 504442376; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
021107.

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

Cessação de funções de gerência de Armindo Almeida Diogo, por
ter renunciado, em 8 de Agosto de 2002.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2000739580

CABELEIREIROS SAFIRINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 101/
981123; identificação de pessoa colectiva n.º 504292773; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 52/011220.

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

Facto: alteração parcial do contrato com reforço e redenomina-
ção em euros.

Montante do reforço e como foi subscrito: 2410$ em dinheiro
pelos sócios em partes iguais.

Artigo alterado: 3.º
Alterações:
Capital: 5000 euros.
Quotas e sócios:
a) 2500 euros � Gracinda Lemos da Silva Fernandes Natário;
b) 2500 euros � Mário da Costa Natário.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2000739555

INTERFACE � EQUIPAMENTO E TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5451/
280183; identificação de pessoa colectiva n.º 501379860; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
021226.

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

Sede: Rua dos Capitães de Abril, 39, 1.º, direito, freguesia de
Alfornelos.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2000735126

FORMA ACTIVA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 275/
990415; identificação de pessoa colectiva n.º 504382543; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 14/021214.

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

Facto: alteração parcial do contrato com reforço de capital.
Montante do reforço e como foi subscrito: 24 014,43 euros, sen-

do 1514,43 euros pela sócia Ana Maria Martins da Cruz Santos,

7500 euros, por Maria Irene Baptista Lourenço Gomes, 7500 euros,
por Manuel de Oliveira Lopes, e 7500 euros, por Francisco José Me-
deiros da Luz, que entraram como novos sócios.

Artigos alterados: 1.º, 3.º e 7.º
Capital: 30 000 euros.
Quotas e sócios:
a) 7500 euros � Ana Maria Martins da Cruz Santos, divorciada;
b) 7500 euros � Maria Irene Baptista Lourenço Gomes, casada

com Paulo Alberto Neto Gomes Alho na comunhão de adquiridos;
c) 7500 euros � Manuel de Oliveira Lopes, casado com Maria de

Fátima Nunes Pinto de Oliveira Lopes na comunhão de adquiridos;
d) 7500 euros � Francisco José Medeiros da Luz, casado com

Maria Francisca Romão na comunhão de adquiridos.
Gerência: pertence à sócia Ana Maria Martins da Cruz Santos.
Forma de obrigar: intervenção de um gerente.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2000735231

SOCIEDADE DE MÁRMORES CENTRAL
DA DAMAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 513/
230863; identificação de pessoa colectiva n.º 500267383; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 9/020929.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 5.º
Capital: 27 533,64 euros.
Quotas e sócios:
a) 13 766,82 euros � Guilherme Duarte Pedroso;
b) 13 766,82 euros � Maria Arlete Guedes Fernandes Pedroso,

Mário António Guedes Fernandes Pedroso e Maria Paula Guedes
Fernandes Pedroso Jorge, em comum e sem determinação de parte
ou direito.

Gerência: pertence a Mário António Guedes Fernandes e a Antó-
nio Paulo Castela Pedroso.

Forma de obrigar: pela intervenção de dois gerentes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2000735827

NAVALSHIP � CONSTRUÇÃO E GESTÃO NAVAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 524/
021206; identificação de pessoa colectiva n.º 506313441; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 19/021206.

Documento complementar elaborado nos ternos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, e faz parte integrante da escritura lavrada
em 15 de Outubro de 2002, a fl. 98, do livro para escrituras n.º 206-D
do Cartório Notarial de Sobral de Monte Agraço

Estatutos da sociedade

A sociedade NAVALSHIP � Construção e Gestão Naval, S. A.,
pessoa colectiva n.º 506313441, rege-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

1.º

A sociedade adopta a firma NAVALSHIP � Construção e Gestão
Naval, S. A.

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Elias Garcia, 39,
freguesia de Falagueira, Venda Nova, do concelho da Amadora, po-
dendo o conselho de administração, mediante deliberação, deslocá-
-lo para qualquer outro local, no País ou no estrangeiro.
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2 � Pode, igualmente, o conselho de administração deliberar a
constituição ou a extinção de quaisquer formas locais de representa-
ção, no País ou no estrangeiro, designadamente sucursais, agências,
delegações ou escritórios.

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços navais, ma-
nutenção, comercialização de acessórios, consumíveis, aprestos na-
vais, embarcações de pesca profissional e recreio, serviços de apoio
à navegação e exploração marítimo-turística. Construção e gestão
naval.

4.º

A sociedade pode adquirir ou alienar livremente participações no
capital de outras empresas, mesmo quando reguladas por leis espe-
ciais, ou em agrupamentos complementares de empresas e em asso-
ciações em participação, ainda que o objecto de umas e de outras
não apresentem nenhuma relação, directa ou indirecta, com o seu
próprio objecto social, e, bem assim, gerir a carteira de títulos que
lhe pertença.

5.º

A sociedade considera-se constituída na data do seu registo e por
tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

6.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, dividido por 100 000 ac-
ções, com o valor nominal de 1 euro cada acção ao portador, sus-
ceptíveis de serem convertidas em acções nominativas,

7.º

1 � As acções são ao portador, susceptíveis de serem converti-
das em acções nominativas nos termos gerais da lei.

2 � O conselho de administração determinará o número de ac-
ções representadas por títulos ou espécies de títulos, que terão que
ser assinados por dois administradores.

3 � A transmissão das acções nominativas só pode ser efectuada
após autorização da sociedade, a qual poderá sempre exercer direito
de preferência.

4 � Fica desde já a administração autorizada a aumentar o capi-
tal uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro até ao montante
de 2 500 000 euros.

8.º

No aumento de capital os accionistas que existirem à data da as-
sembleia geral têm preferência relativamente a quem não for
accionista, sem prejuízo da alienação do respectivo direito de subs-
crição a outros accionistas.

9.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos da lei.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

10.º

1 � Os accionistas deliberam nos termos da lei, nomeadamente
em assembleias gerais regularmente convocadas e reunidas sendo que,
para o efeito, terão direito a um voto por cada 100 acções de que
sejam titulares ou representantes.

2 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário eleitos pela assembleia geral para cada quadriénio,
de entre os accionistas ou outras pessoas, sendo permitida a sua
reeleição.

11.º

1 � Ordinariamente a assembleia geral reúne em cada ano civil
até 31 de Março, sem prejuízo das demais reuniões que sejam con-
vocadas a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
anterior;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;

c) Proceder à apreciação geral da administração da sociedade
manifestando, se for caso disso, a sua desconfiança relativamente
aos administradores e destituindo-os, no todo ou em parte, ainda
que tal não conste da respectiva ordem de trabalhos;

d) Proceder às eleições que legal e estatutariamente lhe sejam
atribuídas, ou aquelas que eventualmente se tornem necessárias por
virtude de ocorrências determinadas, nomeadamente a prevista na
parte final da alínea anterior;

e) Estabelecer as remunerações dos membros do conselho de ad-
ministração, fiscal único e conselho fiscal sob proposta do conselho
de administração.

2 � As deliberações referentes à alteração do contrato, ao au-
mento de capital, à suspensão ou limitação do direito de preferên-
cia, à aquisição ou alienação de participações próprias e à alienação
e oneração de imóveis próprios dependem da aprovação de dois ter-
ços do capital social.

3 � Extraordinariamente, a assembleia geral reunirá sempre que
o conselho de administração, o fiscal único ou o conselho fiscal so-
licitem a sua convocação ao presidente da mesa ou quando essa
convocação for requerida por accionistas em petição fundamentada
e nos termos legalmente admitidos.

12.º

Terão direito a participar na assembleia geral os accionistas que
tenham as suas acções averbadas ou depositadas numa instituição de
crédito ou registadas nos termos legais, até cinco dias antes da reu-
nião.

13.º

1 � Os accionistas podem fazer-se representar nas assembleias
gerais por qualquer pessoa singular mandatada por carta dirigida ao
presidente da mesa, na qual se identificará a pessoa do representante.

2 � As cartas referidas no número anterior devem dar entrada,
na sede da sociedade, até uma hora antes da hora indicada na convo-
catória.

14.º

1 � A assembleia geral poderá iniciar os seus trabalhos e delibe-
rações logo em primeira convocação qualquer que seja o número de
accionistas presentes ou representados, salvo o disposto no número
seguinte.

2 � Sobre matérias relacionadas directamente com fusão, cisão,
transformação, dissolução ou outros assuntos para os quais a lei exija
maioria qualificada devem estar presentes, ou representados, accio-
nistas que detenham, pelo menos, 100 acções correspondentes a
metade do capital social, para que a assembleia possa iniciar os seus
trabalhos e deliberar logo em primeira convocatória.

15.º

As assembleias gerais serão convocadas por anúncios publicados
com um mês de antecedência, ou com prazo menor quando permi-
tido pela lei, num jornal nacional ou da localidade da sede social, e
poderá ter lugar em qualquer localidade dentro da comarca judicial
da sede social.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

16.º

A administração da sociedade será exercida por um administrador úni-
co eleito em assembleia geral para exercer o seu mandato durante quatro
exercícios consecutivos.

17.º

A gestão corrente dos negócios sociais é da competência do ad-
ministrador único.

18.º

A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura do administrador único;
b) Pela assinatura conjunta do administrador único e de um man-

datário, nos termos do respectivo mandato;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do res-

pectivo mandato.
19.º

Ao administrador único compete os mais amplos poderes de ge-
rência dos negócios sociais, e ainda:

1) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em processos de arbitragem.
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Documento complementar que ficará a fazer parte integrante da pre-
sente escritura, elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Có-
digo do Notariado, que arquivo:

Que ficam desde já nomeados para o quadriénio de 2002-2005, os
seguintes órgãos sociais:

Administração: administrador único, Carlos Alberto Ramalho da
Silva, já identificado e desde já dispensado de caução;

Fiscalização: fiscal único: presidente, Gregório e Frescata, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita sob o n.º 33, represen-
tada por Luciano de Oliveira Frescata, revisor oficial de contas
n.º 257, com domicílio profissional na Rua de Alexandre Ferreira,
28, 7.º, esquerdo, Lisboa; suplente, Daniel Galvão Martins, casado,
revisor oficial de contas n.º 344, com domicílio profissional na Rua
de Alexandre Ferreira, 28, 7.º, esquerdo, Lisboa.

Conferido e conforme.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2000733921

RODRIGUES & VICENTE � RECLAMOS
LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 526/
030102; identificação de pessoa colectiva n.º 505977036; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/030102.

Certifico que Iliana Figueira Rodrigues Vicente e Leopoldo Fer-
nando da Conceição Vicente, constituíram a sociedade em epígrafe
cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rodrigues & Vicente � Recla-
mos Luminosos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Flores Silvestres, 1,
rés-do-chão, esquerdo, loja, Moinhos da Funcheira, freguesia de São
Brás, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e montagem de recla-
mos luminosos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 5000 euros cada uma e uma de cada só-
cio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

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.

Conferido e conforme.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2000735924

A COLMEIA DO GARCIA � MATERIAL APÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 976;
identificação de pessoa colectiva n.º 504229958; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 13/020628.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 602 410$ em dinheiro e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Artur da Silva Garcia e
Glória dos Santos Martins Garcia.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

5 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2003310126

AZAMBUJA

PHILINGUA � TRADUÇÕES E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 803;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030417.

Certifico que Maria Filomena dos Santos Costa, solteira, maior,
constituiu a sociedade com a denominação em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PHILINGUA � Traduções e
Serviços, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem sede no Páteo do Singelo, lote B, 7.º, E,
freguesia e concelho da Azambuja.

3 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação da geren-
te, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para outro conce-
lho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

2.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços de tradução
diversos, ensino de línguas estrangeiras a particulares e empresas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, correspondente à quota da sócia Maria Filomena
dos Santos Costa.

4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
cem à sócia desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura da gerente.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante respec-

tivas procurações.
5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante correspondente a 10 vezes o capital social, nos
termos e condições que vierem a ser deliberadas em assembleia ge-
ral.

6.º

Uma percentagem não inferior à 20.ª parte dos lucros da socie-
dade é destinada à constituição da reserva legal e, sendo caso disso,
à sua reintegração, até que aquela represente a 5.ª parte do capital
social.

Está conforme o original.

Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva Fer-
rão. 2002817952

SOLAR DA AMIZADE � LAR PARA IDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 551;
identificação de pessoa colectiva n.º 504255851; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 4/20030421.
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Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data da aprovação das contas: 16 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Sil-
va Ferrão. 2002817960

OIE � OBRAS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 581;
identificação de pessoa colectiva n.º 504385828; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações:
2 e 3/20030421.

Certifico que:
a) Foi registada a cessação das funções de gerente de Tiago Cor-

tes Rocha, por renúncia, em 21 de Janeiro de 2003;
b) Pela inscrição n.º 6 foi registado o aumento de capital na quan-

tia de 145 000 euros, realizado em dinheiro, e a alteração do con-
trato da sociedade em epígrafe quanto aos artigos 3.º e 4.º, que pas-
sam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais de
50 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os só-
cios desde já designados como gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes, sendo obrigatória a do gerente Vítor Manuel Pires Rocha.

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Sil-
va Ferrão. 2002817995

CADAVAL

LUACARNES � SOCIEDADE AVÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 582/
030416; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20030416.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que o texto seguinte é reprodução integral,
outorgada em 16 de Abril de 2003, de fl. 36, a fl. 37 v.º do livro
n.º 238-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades de Coim-
bra.

Contrato de sociedade

No dia 16 de Abril de 2003 no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Car-
tório, compareceram como outorgantes: José António Garcia Vár-
zea, número de identificação fiscal 115680799 e mulher, Maria
Cremilde Ribeiro Melhor Várzea, número de identificação fiscal
115680780, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, natu-
rais ele da freguesia de Lamas, e ela da freguesia de Vilar, ambas
concelho do Cadaval, naquela primeira residentes na Rua do Algar-
ve, sem número de polícia, lugar de Casalinho.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 4759339, de 28 de Março de 2000, e
2255622, de 25 de Janeiro de 2001, emitidos pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de 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 LUACARNES � Sociedade
Avícola, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Algarve, sem número de
polícia, lugar de Casalinho, freguesia de Lamas, concelho do Cadaval.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e comércio de aves,
suínos e coelhos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais e titulares de 12 500 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios, José António Garcia Várzea e Maria Cremilde Ribei-
ro Melhor Várzea.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado
gerente o sócio José António Garcia Várzea.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, 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 forem
acordadas 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 pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matri-
culada.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua responsabilidade, que já
foi efectuado o depósito em numerário do capital social ora realiza-
do na Caixa Geral de Depósitos, em Torres Vedras, e as estipulações
constantes deste contrato, resultantes de normas contidas em pre-
ceitos legais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da
sua vontade negocial.

Assim outorgaram.
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de ser requerido o re-

gisto comercial deste acto no prazo de três meses na competente
conservatória.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Regueira
Leitão. 1000214624

CADAVALGRÁFICA ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 411/
981102; identificação de pessoa colectiva n.º 504268244.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi depositada a prestação de contas do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Regueira
Leitão. 1000214519
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LUÍS SIOPA ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 318/
960201; identificação de pessoa colectiva n.º 503582646; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/030422.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que o texto seguinte é reprodução parcial da
escritura pública de dissolução de sociedade, outorgada em 16 de Abril
de 2003, de fl. 37 a fl. 38 do livro n.º 73-D do Cartório Notarial do
Cadaval.

Dissolução de sociedade

No dia 16 de Abril de 2003 no Cartório Notarial do Cadaval,
perante mim, licenciado Eduardo Andrade Silva Vieira notário do
referido Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Luís Filipe da Silva Siopa, solteiro, maior, natural da freguesia
e concelho do Cadaval, onde reside, número de identificação fiscal
117963755;

2.º Deolinda Novaes Granada Duarte, casada com Eduardo de Oli-
veira Duarte sob o regime da comunhão geral, natural da freguesia e
concelho de Almeirim, residente em Rio Maior, número de identifi-
cação fiscal 142935433.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, n.os 2194252, de 15 de Março de 1996,
2146496, de 10 de Dezembro de 1998, emitidos o primeiro pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa, e o segundo pelos Serviços
de Identificação Civil de Santarém.

E pelos outorgantes foi dito:
Que, o primeiro a segunda outorgantes são os únicos sócios da

sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada deno-
minada Luís Siopa Arquitectos, L.da, com sede na Rua de Eugénio
Martins, 5, na vila, freguesia e concelho do Cadaval, com o número
de identificação de pessoa colectiva 503528646, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial do Cadaval sob o n.º 318, com
o capital social, integralmente realizado em dinheiro, de 1995 euros
e 19 cêntimos.

Que, o capital social, acima indicado, corresponde à soma de duas
quotas, uma no valor nominal de 1496 euros e 39 cêntimos, perten-
cente ao sócio Luís Filipe da Silva Siopa, e outra no valor nominal
de 498 euros e 80 cêntimos, pertencente à sócia Deolinda Novaes
Granada Duarte.

Que, tendo resolvido dissolver a sociedade, de comum acordo, pela
presente escritura, a dissolvem para todos os efeitos legais, a partir
desta data.

Que, a dissolvida sociedade não tem qualquer passivo nem activo,
e não possui qualquer imóvel.

Que, nestes termos, dão por dissolvida a dita sociedade, declaran-
do nada mais terem a haver um do outro em relação à extinta socie-
dade.

Que, qualquer dos ex-sócios fica autorizado a praticar os compe-
tentes actos de registo comercial.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Regueira
Leitão. 1000214529

VALE POÇOS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 581/
030407; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20030407.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que o texto seguinte é reprodução integral da
escritura, outorgada em 9 de Janeiro de 2003, de fl. 68 a fl. 69 v.º
do livro n.º 96 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades de
Lisboa II.

Contrato de sociedade

No dia 9 de Janeiro de 2003 no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, perante mim, licenciada
Maria de Fátima Nobre da Fonseca, respectiva notária, comparece-
ram como outorgantes: João Pedro Coelho de Oliveira, número de
identificação fiscal 200163825, natural da freguesia e concelho de
Almada, casado com Sara Alves Rodrigues de Oliveira no regime da
comunhão de adquiridos, residente na Rua de Alexandre Herculano,
lote 2, 3.º, frente, em São Domingos de Rana, Cascais, titular do

bilhete de identidade n.º 10288747, de 28 de Dezembro de 2001,
emitido em Lisboa nos Serviços de Identificação Civil: Pedro Mi-
guel Almeida Fernandes dos Santos, número de identificação fiscal
209205717, solteiro, maior, natural da freguesia de Nossa Senhora
de Fátima, concelho de Lisboa, residente na Travessa da Amoreira,
33, 4.º, direito, em Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 10305925, de 11 de Janeiro de 2002, emitido em Lisboa nos
Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos seus referidos bi-
lhetes de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vale Poços � Sociedade Agríco-
la, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Laura Santos Lima,
freguesia de Vilar, concelho do Cadaval.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e comercialização a
retalho e por grosso de produtos agrícolas. Prestação de serviços
nas mesmas áreas. Exploração e produção pecuária e helicicultura.

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,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica desde já autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e lo-
cação financeira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Regueira
Leitão. 1000214622

CASCAIS

LOURELCONTA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 841-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 62/030124.

Certifico que entre:
1) José Carlos Neves de Oliveira Jesus;
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2) Ana Maria Miranda da Silva Baeta de Oliveira Jesus,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos
constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma LOURELCONTA � Contabili-
dade e Serviços, L.da, tem a sua sede na Avenida da Aviação Portu-
guesa, 135-C, Lourel, freguesia de Santa Maria e São Miguel, conce-
lho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda aquela instalar ou encerrar filiais, sucursais, estabele-
cimentos, agências, delegações ou outras formas de representação,
em qualquer parte do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto contabilidade, fiscalidade, gestão de
empresas, gestão de condomínios, serviços de documentação, servi-
ços de higiene e segurança no trabalho e peritagem de sinistros.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socie-
dades ainda que com objecto diferente bem como participar em agru-
pamentos complementares de empresas, ou por qualquer forma as-
sociar-se a outras sociedades.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capi-
tal, desde que a assembleia geral assim o delibere por unanimidade
dos votos representativos de todo o capital social, até ao quíntuplo
do capital social.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios, carecen-
do sempre do consentimento da sociedade, quando feita a estranhos.

6.º

1 � A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios.
2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

7.º

A amortização de quotas será permitida:
Por acordo com o respectivo titular;
Nos casos de falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial;
Cessão gratuita, arresto, arrolamento ou penhora da quota;
No caso de qualquer quota ser cedida sem prévio consentimento

da sociedade a favor de terceiros.

8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão
juros ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

Mais declararam ficar desde já a gerência autorizada a proceder
ao levantamento do capital social depositado na Caixa Geral de
Depósitos, S. A., para ocorrer a despesas inerentes ao objecto e iní-
cio da actividade.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003233423

LISBOA � 1.A SECÇÃO

EURO 2004 � SOCIEDADE PROMOTORA DA REALIZA-
ÇÃO EM PORTUGAL DA FASE FINAL DO CAMPEONA-
TO EUROPEU DE FUTEBOL DE 2004, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9072/000512; identificação de pessoa colectiva n.º 504860305;
inscrição n.º 4; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e datas das apresen-
tações: 71/20020103, 16/20020722, 2/3/20020909 COMP.

Certifico que foi registado o seguinte acto de registo:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 1.º,

2.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 19.º, 20.º,
22.º e 23.º

Montante do reforço: 4 500 000 euros, declarando-se que o mon-
tante do reforço foi subscrito por um accionista com a quantia de
1 729 180,84 euros, por conversão de suprimentos e com a quantia
de 30 819,16 euros em dinheiro, e pela entrada de um novo accio-
nista com a quantia de 2 740 000 euros em dinheiro.

Teor dos artigos alterados:

CAPÍTULO I

Denominação, duração e sede

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

1 � A sociedade adopta a denominação de EURO 2004 � Socie-
dade Promotora da Realização em Portugal da Fase Final do Cam-
peonato Europeu de Futebol de 2004, S. A., de ora em diante
abreviadamente designada por EURO 2004, S. A.

2 � A EURO 2004, S. A., é uma sociedade anónima de capitais
mistos com duração até ao dia 31 de Dezembro de 2004.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social é na Avenida de D. João II, lote 1.07.2.1, ala B,
3.º, Lisboa.

2 � Por deliberação do conselho de administração, pode ser
mudada a sede social para outro local do mesmo concelho ou conce-
lho limítrofe, e podem ser criadas comissões organizadoras locais,
delegações ou outras formas de representação em Portugal e no es-
trangeiro.

ARTIGO 4.º

Prossecução do objecto social

Para a realização do objecto social, incumbe especialmente à EURO
2004, S. A.:

a) Conceber, coordenar e organizar o programa de todas as inici-
ativas e actividades que se integram no evento;

b) Aprovar as instalações que sejam afectadas à realização das
iniciativas referidas na alínea anterior;

c) Promover a realização das iniciativas que se incluam no pro-
grama do evento, designadamente competições, espectáculos, expo-
sições, conferências e outros acontecimentos;

d) Celebrar todos os contratos, com excepção dos referentes à
comercialização do evento, e praticar os actos necessários à cabal
realização da fase final do Campeonato Europeu de Futebol de 2004;

e) Cooperar com entidades públicas ou privadas, nomeadamente
com a comissão interministerial criada pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 115/2000, de 28 de Agosto, com a redacção que lhe
foi dada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2001, de
31 de Maio, nos domínios da organização que envolvam os estádios
e os sistemas de saúde e segurança globais;

f) Coordenar com os serviços, órgãos e empresas do Estado, bem
como os de quaisquer outras instituições, as acções complementares
ao evento consideradas necessárias para a sua divulgação e sucesso;

g) Superintender e gerir toda a vertente logística, administrativa
e desportiva respeitante à fase final do Campeonato Europeu de
Futebol de 2004;

h) Coordenar com as entidades competentes um sistema de segu-
rança no perímetro de segurança de cada um dos estádios onde se
irão disputar os jogos da fase final do Campeonato Europeu de Fu-
tebol de 2004.

CAPÍTULO III

Capital social e acções

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � A EURO 2004, S. A., é constituída com um capital social de
5 000 000 de euros, correspondendo 54,8 % à UEFA, 40,2 % à Fe-
deração Portuguesa de Futebol e 5 % ao Estado, podendo, em qual-
quer momento, ser aumentado por deliberação dos seus accionistas.
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2 � O montante do capital social encontra-se subscrito e reali-
zado do seguinte modo:

a) A participação da UEFA, que é de 54,8 % e que corresponde a
2 740 000 euros, encontra-se realizada em 822 000 euros, devendo
a realização da parte restante, no montante de 1 918 000 euros, ser
concretizada, de uma só vez ou não, até ao final do 1.º semestre do
ano 2004;

b) A participação da Federação Portuguesa de Futebol, que é de
40,2 % e que corresponde a 2 010 000 euros, encontra-se realizada
em 603 000 euros, devendo a realização da parte restante, no mon-
tante de 1 407 000 euros, ser concretizada, de uma só vez ou não,
até ao final do 1.º semestre do ano 2004;

c) A participação do Estado, que é de 5 % e que corresponde a
250 000 euros, encontra-se totalmente subscrita e realizada, através
do Instituto Nacional do Desporto.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � O capital social da EURO 2004, S. A., é representado por
50 000 acções, no valor de 100 euros cada, correspondendo um voto
a cada 10 acções.

2 � As acções são nominativas e devem ser assinadas pelo pre-
sidente do conselho de administração, podendo tal assinatura ser de
chancela por este autorizada.

3 � Haverá títulos representativos de 1, 5, 10, 20, 50 e 100 acções.
4 � A transmissão das acções está sujeita ao consentimento da

assembleia geral, exercido nas condições seguintes:
a) A assembleia geral dispõe de um prazo de 20 dias úteis para se

pronunciar acerca do pedido de consentimento, sob pena de, não o
fazendo dentro desse prazo, se tornar livre a transmissão das ac-
ções;

b) Em caso de recusa de consentimento, a sociedade procederá à
aquisição das acções, dentro dos limites previstos na lei, ou assegu-
rará a respectiva aquisição por outra pessoa nas condições de paga-
mento e preço do negócio para que foi solicitado o consentimento,
devendo o adquirente declarar expressamente que actua em seu nome
e por sua conta.

5 � Os accionistas têm direito de preferência na alienação de
acções em função das respectivas participações no capital social e
pelo valor nominal.

6 � O direito de preferência referido no número anterior deve
ser exercido no prazo de 15 dias úteis a contar da notificação, por
carta registada com aviso de recepção, que para o efeito deve ser
enviada pelo accionista alienante.

7 � A falta de exercício do direito de preferência confere ao
accionista alienante o direito a transmitir livremente as acções a
terceiros, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do presente artigo.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Órgãos sociais

São órgãos sociais da EURO 2004, S. A.:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

Composição

A assembleia geral é composta pelos accionistas com direito a
voto.

ARTIGO 9.º

Competências

Compete à assembleia geral:
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;

d) Deliberar sobre o plano de actividades e o orçamento anuais e
plurianuais;

e) Deliberar sobre alterações aos presentes estatutos;
f) Deliberar sobre a fixação das remunerações dos membros dos

órgãos sociais;
g) Eleger os membros da mesa da assembleia geral, bem como os

membros do conselho de administração;
h) Autorizar a contratação de empréstimos de valor superior a

25 % do capital social;
i) Deliberar sobre a eventual compensação a conceder aos traba-

lhadores permanentes oriundos do sector privado, em virtude da
extinção da EURO 2004, S. A., até ao limite correspondente a um
ano de salário;

j) Deliberar, por unanimidade de votos, sobre o aumento de capi-
tal;

l) Deliberar sobre qualquer outro assunto para que tenha sido con-
vocada, sem prejuízo das competências próprias dos outros órgãos
sociais.

ARTIGO 10.º

Mesa

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

2 � Os membros da mesa da assembleia geral são eleitos por esta.

ARTIGO 11.º

Reuniões

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano e
extraordinariamente sempre que para tal for convocada nos termos
da lei ou a requerimento do conselho de administração.

2 � A convocação da assembleia geral pode ser efectuada por
carta registada com aviso de recepção.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

Composição

1 � O conselho de administração é composto por um presidente,
que é simultaneamente o presidente da Federação Portuguesa de
Futebol, um vice-presidente e cinco administradores.

2 � O vice-presidente e três administradores são indicados pela
UEFA, sendo os dois restantes administradores indicados pela Fede-
ração Portuguesa de Futebol.

ARTIGO 13.º

Competências

1 � O conselho de administração é o órgão de gestão da socie-
dade, podendo delegar as suas funções numa comissão executiva.

2 � Compete ao conselho de administração:
a) Elaborar o plano de actividades anual e plurianual;
b) Aprovar o programa das iniciativas e actividades que se inte-

grem no evento;
c) Elaborar o orçamento e zelar pela sua execução;
d) Gerir os negócios sociais;
e) Aprovar os regulamentos internos indispensáveis ao funciona-

mento da EURO 2004, S. A.;
f) Representar a EURO 2004, S. A., em juízo e fora dele;
g) Decidir sobre a atribuição de subsídios ou outras formas de apoio

no âmbito do objecto da EURO 2004, S. A.;
h) Decidir sobre a admissão de pessoal, bem como sobre a respec-

tiva remuneração;
i) Submeter à apreciação da assembleia geral o seu relatório de

actividades;
j) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenien-

tes;
l) Propor à assembleia geral a contratação dos empréstimos de

valor superior a 25 % do capital social que tenha por necessários à
prossecução do seu objecto, bem como o aumento de capital;

m) Propor à assembleia geral as compensações a que deva haver
lugar nos termos da alínea i) do artigo 9.º;

n) Praticar todos os actos relativos ao objecto social que não
caibam na competência atribuída a outros órgãos sociais;

o) Nomear representantes para os efeitos previstos no artigo 22.º
dos estatutos.
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3 � Incumbe especialmente ao presidente do conselho de admi-
nistração:

a) Representar o conselho em juízo e fora dele, nomeadamente
junto do Governo, da UEFA ou de outras organizações desportivas
nacionais ou internacionais;

b) Coordenar a actividade do conselho de administração e dirigir
as respectivas reuniões;

c) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de
administração.

ARTIGO 14.º

Reuniões

1 � O conselho de administração reúne ordinariamente duas ve-
zes por ano e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu
presidente ou por um administrador.

2 � O Ministro da Juventude e do Desporto designará o repre-
sentante do Estado, que terá assento nas reuniões do conselho de
administração, sem direito a voto.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 19.º

Fiscalização

1 � A fiscalização da actividade social é exercida por um fiscal
único, eleito em assembleia geral, que também elege o suplente.

2 � O fiscal único e o seu suplente são revisores oficiais de con-
tas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

3 � A EURO 2004, S. A., será auditada por uma empresa espe-
cializada e designada pelo conselho de administração.

ARTIGO 20.º

Competências

Além das competências constantes da lei, cabe, em especial, ao
fiscal único:

a) Emitir parecer acerca do orçamento;
b) Dirigir, através dos respectivos relatórios, recomendações ao

conselho de administração relativas a qualquer assunto que se insira
no âmbito das suas competências de fiscalização;

c) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe tenha sido subme-
tido pelo conselho de administração.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 22.º

Representação

1 � Sem prejuízo do número seguinte, a EURO 2004, S. A.,
obriga-se pela assinatura do presidente do conselho de administra-
ção e de um administrador designado pela UEFA ou de um represen-
tante nomeado nos termos da alínea o) do n.º 2 do artigo 13.º dos
estatutos.

2 � Em assuntos de mero expediente bastará a assinatura de um
dos membros do conselho de administração.

3 � O ano económico pode, por deliberação do conselho de ad-
ministração, começar em 1 de Agosto e terminar em 31 de Julho do
ano seguinte.

ARTIGO 23.º

Dissolução e liquidação

1 � Sem prejuízo do disposto na lei, a EURO 2004, S. A., dissol-
ve-se pelo decurso do prazo pelo qual é constituída, entrando ime-
diatamente em liquidação.

2 � A liquidação deve estar encerrada e a partilha aprovada até
ao dia 1 de Julho de 2005, salvo se decidido de outra forma pela
assembleia geral.

3 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liqui-
dação deve ser efectuada pelo conselho de administração tal como
este se encontrar constituído na data prevista no n.º 1 do presente
artigo.

Deslocação de sede para Avenida da República, 53, Lisboa.

Cessação de funções dos administradores Gilberto Parca Madaíl;
Angelo Carlos Lopes Mont�Alverne Brou e Paulo Manuel Marques
Lourenço, por terem renunciado em 8 de Outubro de 2001, e dos
administradores, António Carlos Laranjo da Silva e Amadeu Carlos
de Oliveira Basto de Lima, por terem sido destituídos em 4 de Ou-
tubro de 2001.

Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o
quadriénio 2001-2004 por deliberação de 15 de Outubro de 2001.

Conselho de administração: presidente, Gilberto Parca Madaíl; vice-
-presidente, Mathieu Gerardine Marie Sprengers, residente em Route
de Genéve, 46, C.P., CH, Nyon; vogais indicados pela UEFA: Jacob
Erel, John Lars-Christer Olsson, Lars Ake Lagrell, todos residentes
em Route de Genéve, 46 C.P., CH, Nyon; vogais indicados pela
Federação Portuguesa de Futebol, Angelo Carlos Lopes
Mont�Alverne Brou, Paulo Manuel Marques Lourenço.

Fiscal único: Marques de Almeida, F. Tavares, J. Nunes & V. Si-
mões (Sociedade de Revisores Oficiais de Contas), com sede na Rua
do Padre Estêvão Cabral, 79, Coimbra; suplente, Paulo José Alves
Ferreira, (revisor oficial de contas), residente na Rua do Arraial, 550,
Golpilheira, Batalha.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2000991777

LISBOA � 2.A SECÇÃO

GRÁFICA DA TAPADINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 459; identificação de pessoa colectiva n.º 501622314; inscri-
ção n.º 4048/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000214112

J. PÊGO & CARLOTA PÊGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 676; identificação de pessoa colectiva n.º 501098240; inscrição
n.º 7246/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000214070

LUNAPPA � COMÉRCIO DE MALAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 566/20020731; identificação de pessoa colectiva
n.º 506235882; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20020731.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LUNAPPA � Comércio de Malas
e Acessórios, L.da, identificação de pessoa colectiva n.º 506235882,
e a sede fica instalada no Centro Comercial Vasco da Gama, Ave-
nida de D. João II, lote 1.05.02, loja 1018, freguesia de Santa Maria
dos Olivais, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sociedade trans-
ferir a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e abrir sucursais, agências, delegações ou qual-
quer outra forma de representação no território nacional e no es-
trangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de malas, vestuá-
rio e marroquinaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de seis quotas: duas iguais
de 10 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Afon-
so Lit Choon e Lúcia Diniz dos Santos Chonn, e quatro iguais de
7500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria de
Lurdes Santos Lit Choon, Lúcia dos Santos Choon Gambôa Alves,
Hermínia dos Santos Choon e João Carlos dos Santos Choon.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
2 � Na cessão de quotas a estranhos têm preferência a socie-

dade, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo; se mais de um
sócio pretender preferir, será a quota dividida pelos sócios na pro-
porção das suas participações sociais.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida por todos os
sócios, desde já designados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas conjuntas de
dois gerentes.

3 � A sociedade poderá designar procuradores para a prática de
determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de qualquer sócio ou,
em vez disso, adquiri-las ou fazê-las adquirir, no âmbito da lei, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência do titular;
c) Se a quota for objecto de penhora, apreensão, arresto, arrola-

mento, arrematação ou venda ou adjudicação judiciais.
2 � Excepto no caso referido na alínea a) deste artigo, em que

prevalecerá acordo convencionado, a contrapartida da amortização
da quota será a que constar do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto idêntico ou diferente do seu, bem como participar em quaisquer
formas de cooperação entre empresas, designadamente em consórcios,
associações em participação e agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades, serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos
sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002937389

LOBOSMAR � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 997; identificação de pessoa colectiva n.º 502237813; inscrição
n.º 4140/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931224

GIMO � CONSULTORES DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1694; identificação de pessoa colectiva n.º 500880379; inscrição
n.º 4068/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931240

ISAURA SIMÕES CARDOSO � COMÉRCIO DE MEDI-
CAMENTOS, COSMÉTICA E PERFUMARIA, UNIPES-
SOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 714; identificação de pessoa colectiva n.º 505597829; inscri-
ção n.º 4307/020621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000214865

LUÍSA DE FREITAS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 676; identificação de pessoa colectiva n.º 505468905; inscri-
ção n.º 4296/020621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931429

FARMÁCIA REBOCHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 525; identificação de pessoa colectiva n.º 505597772; inscri-
ção n.º 4299/020621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931437

FARMÁCIA D�ALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2608; identificação de pessoa colectiva n.º 502648465; inscrição
n.º 4297/020621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931054

NESTE MTBE � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ÉTER METIL BUTÍLICO TERCIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2806; identificação de pessoa colectiva n.º 502686766; inscrição
n.º 7258/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931259
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NATÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2933; identificação de pessoa colectiva n.º 501356789; inscrição
n.º 4129/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931267

LISPROJECTO � CONSULTORIA E SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3267; identificação de pessoa colectiva n.º 502834153; inscrição
n.º 4107/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931275

JGN � CONSULTORIA E AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4058; identificação de pessoa colectiva n.º 503025844; inscrição
n.º 7249/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931283

J. M. HUBER (PORTUGAL) � PRODUTOS
MINERAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6042; identificação de pessoa colectiva n.º 503574570; inscrição
n.º 4155/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931305

LUISTRANS � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7020; identificação de pessoa colectiva n.º 503843492; inscrição
n.º 4148/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931313

HABINAÇÕES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9870; identificação de pessoa colectiva n.º 504822144; inscrição
n.º 4047/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931356

H. N. T. � CONTABILIDADE E ASSESSORIA
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 054; identificação de pessoa colectiva n.º 504862847; inscri-
ção n.º 4192/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931372

LANDWORKS GROUP � SGPS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 612; identificação de pessoa colectiva n.º 505150964; inscri-
ção n.º 4078/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931380

FERREIRA & PEREIRA DA SILVA � PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2023; identificação de pessoa colectiva n.º 500352160; inscrição
n.º 4072/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000214062

FRANCISCO LOUREIRO, MICROCIRURGIA OCULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 872; identificação de pessoa colectiva n.º 505762625; inscri-
ção n.º 4030/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931062

INDÚSTRIAS PORTUGUESAS DE CHUMBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 160; identificação de pessoa colectiva n.º 500139164; inscri-
ção n.º 4069/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931089
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NOVAREL � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 163; identificação de pessoa colectiva n.º 500203733; inscri-
ção n.º 4122/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931097

GARAGEM ESTRELA DOS ANJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 561; identificação de pessoa colectiva n.º 500124450; inscri-
ção n.º 4187/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931100

LUÍS ALVES & ARNALDO DE MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 32 155; identificação de pessoa colectiva n.º 500853428; inscri-
ção n.º 4095/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931119

JESUS & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 744; identificação de pessoa colectiva n.º 500148635; inscri-
ção n.º 4186/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931127

NEOPLANO � SOCIEDADE TÉCNICA DE PLANEAMENTO
E ORGANIZAÇÃO DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 050; identificação de pessoa colectiva n.º 500388873; inscri-
ção n.º 4066/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931143

LOURENÇO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 686; identificação de pessoa colectiva n.º 500610290; inscri-
ção n.º 4110/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931151

GONÇALVES & PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 762; identificação de pessoa colectiva n.º 500795860; inscri-
ção n.º 4115/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931160

J. C. BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 235; identificação de pessoa colectiva n.º 501200690; inscri-
ção n.º 4141/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931178

HEBIBEL CABELEIREIRO E CENTRO DE MASSAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 530; identificação de pessoa colectiva n.º 501342710; inscri-
ção n.º 4142/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002931186

IMOBILIÁRIA CORRECÇÃO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2620; identificação de pessoa colectiva n.º 502565896; inscrição
n.º 4049/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000214289

FILEZ � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2740; identificação de pessoa colectiva n.º 502667109; inscrição
n.º 7258/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000214287
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INSTITUTO PORTUGUÊS DE MICROCIRURGIA
OCULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3051; identificação de pessoa colectiva n.º 503087084; inscrição
n.º 4024/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000214286

HENRIQUE MESTRINHO � MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4432; identificação de pessoa colectiva n.º 503113425; inscrição
n.º 4022/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000214284

NEW CENTER � GINÁSIO DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8275; identificação de pessoa colectiva n.º 504130048; inscrição
n.º 4087/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000214282

NÚCLEO DE CIRURGIA REFRACTIVA DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8705; identificação de pessoa colectiva n.º 504255045; inscrição
n.º 4023/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000214281

LETRAS E CANETAS, PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8794; identificação de pessoa colectiva n.º 504293788; inscrição
n.º 4047/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000214279

F. MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 618; identificação de pessoa colectiva n.º 500496331; inscri-
ção n.º 4060/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000214278

FERREIRA & PAREDES, SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 685; identificação de pessoa colectiva n.º 505139014; inscri-
ção n.º 4180/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000214276

INFINIT LINE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 729; identificação de pessoa colectiva n.º 505182793; inscri-
ção n.º 4027/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000214275

LOPES FERREIRA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 777; identificação de pessoa colectiva n.º 500374619; inscri-
ção n.º 4042/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000214272

LINGERSOM � COMÉRCIO GERAL E IMPORTAÇÃO
DE APARELHAGEM ELECTRODOMÉSTICA E NOVIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 568; identificação de pessoa colectiva n.º 500166048; inscri-
ção n.º 4147/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000214265

FARADEI � PROJECTOS E MONTAGENS
ELECTROTÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 305; identificação de pessoa colectiva n.º 501386491; inscri-
ção n.º 4045/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000214264
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LOURENÇO & DUARTE, PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 189; identificação de pessoa colectiva n.º 501452184; inscri-
ção n.º 4194/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000214262

LISBOA � 3.A SECÇÃO

VILLAGGIO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 366/030417; identificação de pessoa colectiva n.º 506468313;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/030417.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Firma, tipo, sede e objecto da sociedade

ARTIGO 1.º

Firma e tipo

A sociedade adopta a firma VILLAGGIO � Sociedade Imobiliá-
ria, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e outras formas de representação da sociedade

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Afonso Costa, 5,
18.º, freguesia de Alto do Pina, concelho de Lisboa.

2 � A sociedade poderá, mediante deliberação do administrador
único ou do conselho de administração, transferir a sede social para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como abrir ou encerrar sucursais, agências, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação no território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto social a compra, venda, revenda,
construção, reconstrução e administração de imóveis, estudo, exe-
cução, gestão, coordenação, fiscalização de empreitadas de constru-
ção civil e obras públicas e de instalações especiais, bem como a
importação, exportação, comercialização e fornecimento de equi-
pamentos conexos.

ARTIGO 4.º

Participação no capital de outras sociedades
e associações a outras sociedades

No exercício da sua actividade social, a sociedade pode não só
participar no capital de outras sociedades mas também adquirir e
alienar participações no capital de outras sociedades, ainda que, tan-
to num caso como noutro, tais sociedades tenham objecto social
diferente, associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou
a quaisquer agrupamentos complementares de empresa, associações
em participação ou consórcios ou entidades de natureza semelhante,
e participar na sua administração e fiscalização.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, representado por 50 000 acções.

2 � O administrador único ou o conselho de administração fica
autorizado a elevar, por uma ou mais vezes por entradas em dinhei-
ro, o capital social até ao limite de 500 000 euros, fixando a forma
e as condições da respectiva subscrição.

3 � A autorização conferida no número anterior é válida pelo
prazo máximo permitido por lei e poderá ser prorrogada, por uma
ou mais vezes.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � As acções têm o valor nominal de 1 euro cada.
2 � Todas as acções são nominativas ou ao portador, registadas

ou não, e reciprocamente convertíveis.
3 � As acções tituladas são convertíveis em escriturais e reci-

procamente, nos termos e limites permitidos por lei, a expensas dos
respectivos titulares.

4 � As acções tituladas podem ser representadas por títulos de 1,
5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e 10 000 acções, mas os accionis-
tas poderão, a todo o tempo, requerer o seu desdobramento pela for-
ma que mais lhe convier, correndo por sua conta as despesas corres-
pondentes.

5 � Os títulos representativos das acções serão assinados pelo
administrador único ou pelo conselho de administração, podendo a
assinatura ser aposta por chancela.

ARTIGO 7.º

Transmissão de acções e direito de preferência

1 � A transmissão de acções nominativas está subordinada ao
consentimento da sociedade.

2 � Os accionistas têm direito de preferência na subscrição de
acções em caso de aumento de capital, de amortização da participa-
ção social, na exclusão ou falecimento de sócio na proporção da
respectiva participação social.

3 � Na alienação de acções próprias detidas por accionistas ou
pela sociedade a terceiros, os accionistas usarão do direito de prefe-
rência, na proporção das acções que possuem.

ARTIGO 8.º

Prestações acessórias

Podem, por deliberação dos sócios, ser exigidas prestações aces-
sórias, até ao montante correspondente ao das respectivas partici-
pações no capital social, designadamente de natureza pecuniária e a
título gratuito, no montante, prazo e demais condições que, por
unanimidade, vierem a ser deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Obrigações e outros valores mobiliários

1 � A sociedade pode emitir obrigações e outros valores mobiliá-
rios que não sejam acções em qualquer modalidade e forma legal-
mente admissível.

2 � Salvo deliberação em contrário, pela assembleia geral que
aprovar a emissão, os accionistas terão direito de preferência na
subscrição de obrigações, na proporção das acções que detêm.

ARTIGO 10.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade poderá adquirir acções e outros valores mobiliários
próprios e fazer sobre eles as operações que entender convenientes,
nos termos permitidos por lei e de acordo com a modalidade delibe-
rada em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O administrador único ou o conselho de administração com-

posto por três ou cinco membros, conforme for deliberado em as-
sembleia geral;
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c) O conselho fiscal ou fiscal único.
2 � A sociedade poderá ter, ainda, um secretário.
3 � Os órgãos sociais serão eleitos por um período de quatro anos,

sendo permitida a sua reeleição.
4 � Os membros dos órgãos sociais exercerão o seu mandato até

que os novos membros tomem posse dos respectivos cargos, sem
prejuízo das disposições legais aplicáveis à renúncia, destituição,
impedimento temporário ou definitivo, no decurso do mandato.

5 � Os membros dos órgãos sociais serão ou não remunerados,
conforme a assembleia geral o deliberar.

6 � Podem ser eleitos para os órgãos sociais, accionistas ou pes-
soas estranhas à sociedade.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, com a
antecedência mínima de 15 dias sobre a data da respectiva assem-
bleia geral, sejam possuidores de 100 ou mais acções, sendo as suas
deliberações, quando tomadas nos termos dos presentes estatutos e
da lei, vinculativas para todos eles, ainda que ausentes, discordantes
ou incapazes.

2 � A cada 100 acções corresponderá um voto; os accionistas
possuidores de um número de acções inferior a 100 poderão agru-
par-se de forma a completar esse número, fazendo-se então repre-
sentar por qualquer um dos agrupados.

3 � Os membros dos órgãos sociais, ainda que não tenham direi-
to de voto, deverão tomar parte nas assembleias gerais e intervir na
discussão dos assuntos nelas tratados.

ARTIGO 13.º

Representação

1 � A representação voluntária de qualquer accionista em assem-
bleia geral poderá ser cometida a qualquer outro accionista ou a
pessoas a quem a lei o permita.

2 � As pessoas colectivas que sejam accionistas deverão comuni-
car ao presidente da mesa, por carta recebida até à véspera do dia
marcado para a realização da assembleia, e com as assinaturas de
quem tenha poderes para as obrigar, bem como com a identificação
da pessoa singular que as representa.

ARTIGO 14.º

Mesa da assembleia geral

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

2 � O mandato é de quatro anos, renovável ou não.

ARTIGO 15.º

Convocatória e funcionamento da assembleia geral

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas mediante publicação de anúncio nos termos da lei e, ainda,
caso as acções sejam nominativas, por cartas registadas dirigidas aos
accionistas com, pelo menos, 21 dias de antecedência.

2 � A assembleia geral reunirá ordinariamente durante o primei-
ro trimestre de cada ano para deliberar sobre o relatório de gestão e
as contas do exercício anterior, sobre a proposta de aplicação de
resultados e para proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da sociedade.

3 � A assembleia geral reunirá extraordinariamente sempre que
seja convocada pelo respectivo presidente da mesa por iniciativa
própria ou a requerimento do administrador único ou do conselho
de administração, do fiscal único ou accionistas que possuam acções
correspondentes a 25 % do capital social da sociedade.

4 � A assembleia geral considera-se validamente constituída e em
condições de funcionar, em primeira convocação, desde que a ela
compareçam accionistas que possuam ou representem 51 % do capi-
tal social.

5 � Em segunda convocação, a assembleia geral reúne desde que
a ela compareçam accionistas que possuam ou representem pelo
menos 41 % do capital social da sociedade, ressalvadas as excepções
determinadas por lei imperativa.

ARTIGO 16.º

Deliberações

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por 51 %
dos votos representativos do capital social da sociedade, salvo dis-
posição diversa em lei imperativa.

2 � Toda a deliberação sobre alteração do contrato social, fusão,
cisão, transformação ou dissolução da sociedade deverá ser sempre
aprovada por votos correspondentes a dois terços do capital social,
quer a assembleia reúna em primeira convocação, quer em segunda
convocação.

CAPÍTULO V

Administrador único/conselho de administração

ARTIGO 17.º

Designação

O administrador único ou o conselho de administração será eleito
em assembleia geral, sendo o mandato de quatro anos, renovável.

ARTIGO 18.º

Competência

Ao administrador único ou ao conselho de administração compe-
te, designadamente, sem prejuízo das atribuições que por lei ou deli-
beração da assembleia geral, lhe sejam conferidas:

a) Gerir a sociedade, praticando todos os actos e operações ine-
rentes ao seu objecto social;

b) Executar as deliberações da assembleia geral e agir em confor-
midade com as orientações dela emanadas;

c) Negociar e outorgar todos os contratos, seja qual for o seu
alcance, forma e natureza, em que a sociedade seja parte;

d) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, promover, contestar e transigir ou desistir em quaisquer pro-
cessos e comprometer-se em todo o tipo de arbitragem, com ou sem
recurso, e assinar termos de responsabilidade;

e) Designar as pessoas que entender para o exercício de cargos
noutras sociedades participadas ou em qualquer tipo de associações;

f) Nomear mandatários da sociedade para a prática de determina-
dos actos, com os poderes e atribuições que constarem das respecti-
vas procurações, que para o efeito outorgar;

g) Designar e destituir o secretário da sociedade.

ARTIGO 19.º

Vinculação

1 � A sociedade fica obrigada pela assinatura do administrador
único, pela assinatura de três membros do conselho de administra-
ção, bastando, apenas, a assinatura de um administrador para efeitos
de movimentação de contas bancárias.

2 � Fica expressamente proibido ao administrador único ou ao
conselho de administração ou a mandatários obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

CAPÍTULO VI

Órgão de fiscalização

ARTIGO 20.º

Fiscalização dos negócios da sociedade

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deve ser revisor oficial de contas ou a uma sociedade de revisores
oficiais de contas.

2 � O fiscal único da sociedade terá um suplente, que será igual-
mente um revisor oficial de contas.

CAPÍTULO VII

Secretário da sociedade

ARTIGO 21.º

Designação

1 � A sociedade poderá ter um secretário e um suplente deste,
ambos designados pelo administrador único ou pelo conselho de
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administração, com as competências conferidas pela lei para o se-
cretário da sociedade.

2 � As funções do secretário cessam com o termo das funções
do administrador único que o designou.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 22.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

Aplicação de resultados

1 � Os resultados líquidos apurados no balanço anual terão a
aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que
por lei devam destinar-se à formação de fundos de reserva.

2 � A assembleia geral deliberará livremente qual a percenta-
gem do lucro distribuída a ser atribuída como dividendos, sem
qualquer limitação, podendo, no todo ou em parte, serem desti-
nados a quaisquer reservas e fundos sociais ou distribuídos aos
accionistas.

3 � Podem ser efectuados adiantamentos sobre lucros no decurso
de um exercício, nos termos e com os limites da lei.

ARTIGO 24.º

Dissolução e liquidação

1 � A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 � Ao administrador único ou ao conselho de administração
compete proceder à liquidação social, quando o contrário não for
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 25.º

Consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e obrigações
por ela assumidas, decorrentes de negócios jurídicos que em seu nome
sejam celebrados, observando o disposto no artigo 18.º deste con-
trato de sociedade, a partir da data da sua constituição e antes de
efectuado o seu registo definitivo na respectiva Conservatória do
Registo Comercial, ficando para o efeito conferida a necessária au-
torização.

Designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-2006:
Conselho de administração: presidente: Adolfo João Vasques Fer-

nandes, casado, residente na Avenida de Afonso Costa, 5, 18.º, Lis-
boa; vogais: Isabel Maria Loureiro Ferrão Vasques Fernandes, casa-
da, residente com o anterior, e João Manuel de Andrade Fernandes,
casado, residente na Rua do Sólido, Quinta do Jones, vivenda A-3,
Estoril, Cascais.

Fiscal único: efectivo: Bernardo & Muralha, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Tomás Ribeiro,
41, 3.º, Lisboa; suplente: José António Rodriguez Pedro Muralha,
com domicílio profissional na mesma morada, revisor oficial de
contas.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002361029

OSÓRIO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 441; identificação de pessoa colectiva n.º 501636200; entra-
da/data: 242/030117.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001088981

SANCHES � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 894; identificação de pessoa colectiva n.º 500581290; entra-
da/data: 303/030122.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001143737

TURCOS E BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5779; identificação de pessoa colectiva n.º 503379956; entrada/
data: 266/030120.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001143575

SANTOS, COELHO E SERAFIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 963; identificação de pessoa colectiva n.º 501378634; entra-
da/data: 244/030117.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001088973

TOVIM BATISTA CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4100; identificação de pessoa colectiva n.º 502925809; entrada/
data: 190/030115.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001088949

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CENTRO DIETÉTICO DE ARROIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 988/030131; identificação de pessoa colectiva n.º 506338282;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030131.

Certifico que entre José Manuel de Almeida Mendes, que também
usa José Manuel Almeida Mendes, número de identificação fiscal
184484936, natural de Lisboa, freguesia de Santa Justa, e mulher,
Maria Dulce Ribeiro dos Santos Mendes, número de identificação
fiscal 188859713, natural de Lisboa, freguesia do Beato, casados sob
regime da comunhão de adquiridos, residentes na Avenida do Almi-
rante Reis, 174, 1.º, C, em Lisboa, titulares dos bilhetes de identida-
de, respectivamente, n.os 7344151, de 13 de Março de 2001, e
7824282, de 21 de Março de 2002, emitidos pelos Serviços de Iden-
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tificação Civil de Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Centro Dietético de Arroios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Ângela
Pinto, Mercado de Arroios, loja, 10, freguesia de São Jorge de Ar-
roios, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em centro dietético, comércio de
produtos dietéticos, produtos naturais, alimentação biológica e na-
tural, cosmética natural e perfumaria, ervanária, chá medicinais,
águas, sumos e artigos ortopédicos.

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 pelo sócio José Manuel de Almeida
Mendes, e outra do valor nominal de 2000 euros, titulada pela sócia
Maria Dulce Ribeiro dos Santos Mendes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374937

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DO COMBRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9804/10116; identificação de pessoa colectiva n.º 505267950; en-
trada/data: 6786/280602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000213884

CENTRO FARMACÊUTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9734/230625; identificação de pessoa colectiva n.º 500498695;
entrada/data: 6514/280602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000213883

CARLOS GASPARINHO, SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9441/927; identificação de pessoa colectiva n.º 504991485; en-
trada/data: 3999/190602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000213882

QUIMAMBIENTE � PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
PARA TRATAMENTO DE AR E ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9384; identificação de pessoa colectiva n.º 504682750; entrada/
data: 5467/260602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000213881

MULTIJEIRA � AGRO-PECUÁRIA, TURÍSTICA
E IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9564/001108; identificação de pessoa colectiva n.º 505190672;
entrada/data: 5933/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001137842

PARKIBÉRICA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9691/1215; identificação de pessoa colectiva n.º 505188023; en-
trada/data: 6741/280602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001137648

CASTICASA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9768/10104; identificação de pessoa colectiva n.º 505291398; en-
trada/data: 6496/280602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001138415

PERICIAL � PERITAGENS E AVALIAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2456/930318; identificação de pessoa colectiva n.º 502949201;
entrada/data: 5968/270602.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001137834

MULTISOLUÇÕES � CONSULTORES
DE ENGENHARIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3147/931221; identificação de pessoa colectiva n.º 503112208;
entrada/data: 6170/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001139950

CESO CI CONSULTORES INTERNACIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2109/910503; entrada/data: 7565/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214046

CONDOMÍNIO DA QUINTA � ACTIVIDADES
IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6163/970429; identificação de pessoa colectiva n.º 503871087;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
13/020411.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

3 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 13/020411.
Recondução dos membros dos órgãos sociais, por deliberação de

2 de Janeiro de 2002, para o triénio de 2002-2004:
Administrador único: João Manuel do Carmo Simões.
Fiscal único: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão

& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede
na Rua do General Firmino Miguel, 3, torre 2, 1.º, Lisboa; Fernando
Marques Vieira, casado, com a mesma morada da anterior (revisor
oficial de contas), suplente.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214045

CONCERT PORTUGAL � TELECOMUNICAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9284/000725; identificação de pessoa colectiva n.º 504982354;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 1; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e data das apresen-
tações: 11, 12 e 13/020529.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 1.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a designação BT Portugal Telecomunicações
Unipessoal, L.da

Mais certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 12/020529.
Cessação de funções dos gerentes, Paul Bowers Nolan, Geoffrey

Stephen Webster e Elaine Robinson MC Hale, por terem renuncia-
do, em 1 de Abril de 2002.

4 � Averbamento n.º 1 � Of. Apresentação n.º 12/020529.
Cessação de funções do gerente Richard Dodsworth Hirst, por ter

renunciado, em 1 de Abril de 2002.

6 � Apresentação n.º 13/020529.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 26 de Março de 2002:

Luís Alvarez Satorre, casado, residente na Avenida da Comunidad de
Madrid, 15, 28 224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, Espanha; Gonzalo
Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, casado, residente na Avenida
de la Vega 7, Portal 7, Portal 2, 1.º, 28 100 Alcobendas, Madrid,
Espanha; Roberto de Diego Arozamena, casado, residente em Nuñez
de Balboa 50, 5.º, D, 28 001, Madrid, Espanha.

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

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214044

CENTROS DE RETALHO MULTIMÉDIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7500/980923; identificação de pessoa colectiva n.º 504232142;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 41/011227.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 5 000 000$ para 50 000 euros, tendo os artigos 4.º e 9.º ficado
com a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por 5000 acções,
com o valor nominal de 10 euros cada uma, completamente subscri-
tas e realizadas, todas elas com direito a um voto da mesma catego-
ria.

9.º

Mediante decisão da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
accionistas prestações acessórias, as quais podem ou não ser propor-
cionais as acções detidas à data da deliberação e serão sempre efec-
tuadas onerosamente até ao montante de 498 797 euros e 90 cênti-
mos, devendo a assembleia geral fixar os seus termos.

Órgãos sociais nomeados para o triénio de 2001-2003, por deli-
beração de 28 de Março de 2001:

Conselho de administração: Henrique Manuel Pereira Telhado,
presidente; Pedro Manuel Pereira Telhado e Carlos Jorge Gomes
Alves.

Fiscal único: Freire, Loureiro e Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa;
António Dias e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, com a mesma sede da anterior, suplente.

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

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374708

CASA DO LEÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 328/020528; identificação de pessoa colectiva n.º 505063441;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/020528.

Certifico que entre:
1.º Carlos Manuel Chefe Marques;
2.º Maria Lúcia Timóteo do Rosário Chefe Marques;
3.º Diogo do Rosário Chefe Marques;
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4.º Francisco do Rosário Chefe Marques,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Casa do Leão � Construções, L.da,
vai ter a sua sede na Rua de Reinaldo Ferreira, 21, cave, Lisboa,
freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas delegações e filiais em qualquer outro pon-
to do País.

2.º

A sociedade tem por objecto social: construção, promoção, ex-
ploração, comercialização e cedência de edifícios de habitação, co-
merciais e industriais, empreitadas públicas e particulares, compra e
venda de terrenos e revenda dos mesmos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma do valor
nominal de 21 000 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Che-
fe Marques, outra do valor nominal de 3000 euros, pertencente à
sócia Maria Lúcia Timóteo do Rosário Chefe Marques, outra do valor
nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Diogo do Rosário Chefe
Marques, e outra do valor nominal de 3000 euros, pertencente ao
sócio Francisco do Rosário Chefe Marques.

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele, remunerado ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, incumbe ao sócio Carlos Manuel Chefe Marques, desde já
nomeado gerente.

§ 1.º Para a sociedade se considerar validamente vinculada é sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

5.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 onerosa de quotas a estranhos depende do consen-
timento da sociedade, tendo esta, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo lugar, direito de preferência.

6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante do dobro do capital social.

7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas por cartas registadas e dirigidas aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias, para as moradas dos
sócios que constarem nos livros da sociedade, podendo os mesmos
serem representados, em tais assembleias, por quaisquer pessoas, bas-
tando como instrumento de representação carta ou telefax assinado
pelo sócio e enviado à sociedade.

8.º

1 � A amortização de quotas poderá ter lugar, por deliberação
dos sócios, nos seguintes casos:

a) Falência, insolvência, morte ou interdição do sócio;
b) Se a sociedade recusar o consentimento para a cessão a ter-

ceiros;
c) Arresto, penhor, penhora judicial ou qualquer providência judi-

cial ou extrajudicial que retire a quota da disponibilidade do respec-
tivo sócio.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214043

PT � MULTIMÉDIA.COM, SERVIÇOS DE ACESSO
À INTERNET, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8969/000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504818180;

averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 22 e 23/020829.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
8 � averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 22/020829.
Cessação das funções dos administradores Euclides Higino Gon-

çalves Sousa, Cidália Marília Matos Morgado, Fernando Eduardo
Ribeiro Marques e Luís Filipe Saraiva Castel Branco de Avelar, por
terem renunciado, respectivamente, em 15 de Julho de 2002, 12 de
Julho de 2002, 12 de Julho de 2002 e 12 de Julho de 2002.

11 � Apresentação n.º 23/020829.
Nomeação dos membros do conselho de administração, por deli-

beração de 15 de Julho de 2002, para o triénio em curso de 2001-
-2003:

Luís Filipe de Medeiros Cravo Ribeiro, casado, residente na Rua
do Padre Américo, 4, 6.º, E, Lisboa;

José Manuel da Graça Bau, casado, residente na Rua de Fernão de
Magalhães, 13, Lisboa;

José Augusto Castelhano Nunes Egreja, casado, residente na Ala-
meda da Quinta de Santo António, 5, núcleo 1, 11, D, Lisboa;

José Pedro Salas Pires, casado, residente na Rua das Chagas, 14,
5.º, esquerdo, Lisboa;

Pedro Humberto Monteiro Durão Leitão, casado, residente na Rua
de José Pontes, 7, 7.º, esquerdo, Lisboa;

Carlos Manuel R. Pina Teixeira, casado, residente na Rua Nova
dos Mercadores, lote 309.02, 1.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214267

M. C. G. L. � MERCADO DE CARNES E GADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 687/640306; identificação de pessoa colectiva n.º 500470871;
entrada/data: 6213/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214157

COPILOR � CONSTRUÇÕES PINTO & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8889/000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504897934;
entrada/data: 5681/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214155

COMERCIAL ORVALHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 766/610413; identificação de pessoa colectiva n.º 500489165;
entrada/data: 7312/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214152

COMPRIME � CONSULTORIA DE GESTÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9082/000515; identificação de pessoa colectiva n.º 504998307;
entrada/data: 5860/270602.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 164 � 18 de Julho de 2003 15 150-(111)

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214150

MOTOR 7 � REPARAÇÃO E ASSISTÊNCIA
DE MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9110/000523; identificação de pessoa colectiva n.º 505061589;
entrada/data: 6027/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214147

COLCHOARIA DAVID & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 404/610216; identificação de pessoa colectiva n.º 500815100;
entrada/data: 6208/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214146

CABRAL & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 624/620405; identificação de pessoa colectiva n.º 500049661;
entrada/data: 5894/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214145

CONTEMPOR � PARQUEAMENTO
DE CONTENTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4060/950120; identificação de pessoa colectiva n.º 503336653;
entrada/data: 5846/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214144

CARVALHO & RAMIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5118/960321; identificação de pessoa colectiva n.º 503618764;
entrada/data: 6203/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214143

MARIA DO CARMO BRANDÃO � LABORATÓRIO
DE ANÁLISES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5138/960326; identificação de pessoa colectiva n.º 503618705;
entrada/data: 6074/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214142

PONTUAL EXPRESSO � TRANSPORTE
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5225/960508; identificação de pessoa colectiva n.º 503642649;
entrada/data: 6153/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214141

POLIMEIOS PRODUÇÃO DE MEIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5195/960424; identificação de pessoa colectiva n.º 503635855;
entrada/data: 6050/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214140

CARLOS & ASSUNÇÃO � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5235/960510; identificação de pessoa colectiva n.º 503643084;
entrada/data: 5816/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214139

PROLINO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5123/960322; identificação de pessoa colectiva n.º 503618659;
entrada/data: 6192/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214138

CONSTRUÇÕES ÂNGELO MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4173/980302; identificação de pessoa colectiva n.º 503371238;
entrada/data: 5943/270602.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214137

CABEÇOS ALTOS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 410/010806; identificação de pessoa colectiva n.º 505338580;
entrada/data: 5856/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214135

PRÁXIA S. I. � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 040/010402; identificação de pessoa colectiva n.º 504232975;
entrada/data: 7376/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214134

CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. CARLOS REGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3968/941213; identificação de pessoa colectiva n.º 503312088;
entrada/data: 6137/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214132

QUALISERV � SERVIÇOS DE LIMPEZA,
CARGAS E DESCARGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 858/021211; identificação de pessoa colectiva n.º 506281027;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/021211.

Certifico que entre:
1.º António José de Carvalho Macedo, número de identificação

fiscal 187140677, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, casado com Mónica Patrícia Rosa Cotrim Ma-
cedo sob o regime de comunhão de adquiridos, residente na Urbani-
zação Casal da Serra, torre 1, 6.º, D, Póvoa de Santa Iria, Vila Fran-
ca de Xira;

2.º Anabela de Carvalho Macedo Bruno, número de identificação
fiscal 211006394, natural de Angola, casada com Paulo Alexandre
Teixeira Bruno sob o regime de comunhão de adquiridos, residente
na Praceta de Ramalho Ortigão, lote 1, 5.º, C, Póvoa de Santa Iria,
Vila Franca de Xira,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma QUALISERV � Serviços de
Limpeza, Cargas e Descargas, L.da, e tem a sua sede na Avenida
do Brasil, 1, 7.º, sala 1, freguesia de Campo Grande, concelho de
Lisboa.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou
quaisquer outras formas de representação quer em Portugal quer no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social: serviço de cargas e descargas
e apoio à logística de empresas. Serviços de jardinagem, limpezas
gerais e afins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios, António José de Carvalho Macedo e Anabela de
Carvalho Macedo Bruno.

2 � Cada um dos sócios realizou metade do valor da sua quota.
3 � Os restantes 50 % serão realizados no prazo de cinco anos a

contar de hoje.
ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe ao sócio António José de
Carvalho Macedo, que fica desde já designado gerente, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura de um gerente.

3 � A gerência pode constituir mandatários da sociedade para fins
específicos nos termos da lei.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade, ficando reserva-
do à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em
segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada diri-
gida aos sócios com antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
exigir outras formalidades ou estabelecer prazo mais longo.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante igual ao triplo do capital social.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota ou fazê-la adquirir
por sócio ou terceiro nos seguintes casos: penhora, arresto ou outra
forma de apreensão judicial, insolvência ou falência do sócio titular
ou por acordo com o mesmo.

ARTIGO 9.º

Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer, mediante o deliberado por todos os sócios em assembleia
geral que fixará as condições do contrato.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214130

PEDRO DE FIGUEIREDO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9297/000728; identificação de pessoa colectiva n.º 505044838;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
27/030217.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

1 � averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 27/030217.
Deslocação da sede para a Rua de Ferreira Borges, 107, rés-do-

-chão, freguesia de Santo Condestável, Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214127
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CONTA 20 � SOCIEDADE DE GESTÃO
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6307/970627; identificação de pessoa colectiva n.º 503924474;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
63/030121.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

1 � averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 63/030121.
Cessação de funções do gerente José Antunes Pereira, por ter

renunciado em 3 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214125

PARQUE EXPO 98, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2618/930519; identificação de pessoa colectiva n.º 503000019;
entrada/data: 6047/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214260

CONSTRUÇÕES E COFRAGENS MOSTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 55 152/800708; identificação de pessoa colectiva n.º 501051503;
entrada/data: 5887/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214258

CABELEIREIROS MENDONÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 624/740311; identificação de pessoa colectiva n.º 500325316;
entrada/data: 7356/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214257

M. COSTA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 387/600510; identificação de pessoa colectiva n.º 500725802;
entrada/data: 5893/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214255

CASA MARINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 20 741/490611; identificação de pessoa colectiva n.º 500513384;
entrada/data: 5648/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214254

CASA DA SELVA � MERCEARIAS FINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 26 886/580417; identificação de pessoa colectiva n.º 500494177;
entrada/data: 5723/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214252

MERCEARIA LISBOA CHIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 059/540802; identificação de pessoa colectiva n.º 500191123;
entrada/data: 5665/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214251

CREATORI � COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO
E PROJECTOS EDITORIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1152/891207; identificação de pessoa colectiva n.º 502261994;
entrada/data: 6113/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214249

MOVINERTE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1062/810309; identificação de pessoa colectiva n.º 501173757;
entrada/data: 6018/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214247

PROCLAMA � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, PARQUES
INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 103/900419; identificação de pessoa colectiva n.º 502330040; en-
trada/data: 6098/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214245
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CLÍNICA VETERINÁRIA DO PARQUE
EUROPA-LUMIAR, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 067/010411; identificação de pessoa colectiva n.º 505272296;
entrada/data: 6125/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001132662

CARPIPOTE, CARPINTARIAS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 156/010511; identificação de pessoa colectiva n.º 505481502;
entrada/data: 6008/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2000689973

COMPORTAMENTO TÉRMICO � GABINETE
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7909/990312; identificação de pessoa colectiva n.º 504616870;
entrada/data: 5536/260602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001138130

CONPLAGE � GESTÃO, PLANEAMENTO
E COORDENAÇÃO DE EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1445/810727; identificação de pessoa colectiva n.º 501168583;
entrada/data: 6747/280602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001138482

MESQUITA & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3372/940315; identificação de pessoa colectiva n.º 503157260;
entrada/data: 6079/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001138377

CASAL DO POTE � EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS
E PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6709-A/971223; identificação de pessoa colectiva n.º 504051431;
entrada/data: 6167/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001138350

CINEGRUPO 7 � PRODUTORA DE FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 59 414/840427; identificação de pessoa colectiva n.º 501536876;
entrada/data: 6087/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001138407

CRERITAL � CENTRO EDITORIAL
E PROMOCIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 227; identificação de pessoa colectiva n.º 501630368; entra-
da/data: 6616/280602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001137745

QUERNITE � COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 161/841015; identificação de pessoa colectiva n.º 501457119;
entrada/data: 6419/280602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001137753

CABRAL � INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9746/1228; identificação de pessoa colectiva n.º 505294737; en-
trada/data: 5862/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2000689990

MONITOM � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1606; identificação de pessoa colectiva n.º 501203222; entrada/
data: 5277/260602.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2000685315

M. A. H. R. � ESTUDOS E PROJECTOS
DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9510/001020; identificação de pessoa colectiva n.º 505145618;
entrada/data: 7282/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001132697

CALTEJO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E PROMOTORA DE HABITAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4503/950703; identificação de pessoa colectiva n.º 503452190;
entrada/data: 7320/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001132700

PARQUE DE S. MARCOS � SOCIEDADE
URBANÍSTICA E CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3840/941020; identificação de pessoa colectiva n.º 503284777;
entrada/data: 7310/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001132719

MORAIS & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 143/900514; identificação de pessoa colectiva n.º 502347910; en-
trada/data: 7309/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001132727

MUNDICRE � SOCIEDADE FINANCEIRA
PARA AQUISIÇÕES A CRÉDITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 771; identificação de pessoa colectiva n.º 502592230; entrada/
data: 6370/280602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001137621

PROQUISOL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS E SOLVENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 869/860414; identificação de pessoa colectiva n.º 501599959;
entrada/data: 6619/280602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001137737

CERTUSHOTÉIS � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9778/10108; identificação de pessoa colectiva n.º 505103877; en-
trada/data: 6505/280602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001138423

CRIADES � GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 892/870120; identificação de pessoa colectiva n.º 501780769;
entrada/data: 7435/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214110

PERSUR � PERITAGEM CONSULTORIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 395/860703; identificação de pessoa colectiva n.º 501697812;
entrada/data: 5828/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214108

PANIFICADORA MODELO DE CARNIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 948/720103; identificação de pessoa colectiva n.º 500210950;
entrada/data: 5767/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214106
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MARÇAL E MORAIS � SOCIEDADE
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8702; identificação de pessoa colectiva n.º 504752855; entrada/
data: 5104/260602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214104

CAVALHEIRO & CARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 040/871019; identificação de pessoa colectiva n.º 501888764;
entrada/data: 7340/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214102

CHURRASQUEIRA DO MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6403; identificação de pessoa colectiva n.º 503944211; entradas/
data: 5294 e 5300/260602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000214100

CLÍNICA DENTÁRIA DR. ANDRÉ CÂMARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6236/970528; identificação de pessoa colectiva n.º 503402400;
entrada/data: 6126/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214098

QUALIBIT SISTEMAS DE INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 439; identificação de pessoa colectiva n.º 505697580; entra-
da/data: 5399/260602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000214095

M. G. C. M. � CONSULTADORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 589/010927; identificação de pessoa colectiva n.º 505306670;
entrada/data: 5866/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214092

CORREIA LEAL, ENGENHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 194/910125; identificação de pessoa colectiva n.º 502489065; en-
trada/data: 5705/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214090
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Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A., 
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da Repúblicadesde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas
e estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dr.incm.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt • Linha azul: 808 200 110 • Fax: 21 394 57 50

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telef. 21 711 11 25   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64
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