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PARTE A

ASSOCIAÇÕES

3. Diversos

CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SANTARÉM
CCD SOCIAL DE SANTARÉM

Certifico que, por escritura de 23 de Maio de d003, exarada de
fl. 123 a fl. 124 do livro de notas n.º 148-F do 2.º Cartório Notarial
de Santarém, a cargo da notária interina Isabel Maria Raimundo de
Oliveira Filipe Batista Marques, foi constituída uma associação de
solidariedade social, denominada de Centro Solidariedade Social de
Santarém � CCD Social de Santarém, com sede provisória na Rua
de Duarte Pacheco Pereira, 1, 2.º, freguesia de São Nicolau, conce-
lho de Santarém.

O Centro de Solidariedade Social de Santarém � CCD Social de
Santarém, tem por objectivos a prossecução de actividades no campo
de apoio a crianças e jovens, da protecção dos cidadãos na velhice
e invalidez e da promoção e protecção da saúde, nomeadamente:

a) O apoio a crianças e jovens;
b) A protecção dos cidadãos na velhice e invalidez;
c) A promoção e protecção da saúde;
d) A formação, prevenção e inserção no âmbito das problemáti-

cas sociais, e o seu âmbito de acção abrange o distrito de Santarém.
Para realização dos seus objectivos o Centro propõe-se criar e

manter:
a) Estruturas e projectos para apoio a crianças e jovens;
b) Estruturas e projectos de apoio a idosos e deficientes;
e) Apoio médico e sanitário;
f) A organização de debates, conferências e outras iniciativas

valorizadoras do diálogo social entre os cidadãos, famílias, grupos e
parceiros sociais.;

g) O estudo e investigação dos problemas sociais e a procura de
novas respostas

h) A colaboração com outras instituições/serviços;
i) A prossecução de outras actividades que a assembleia geral jul-

gue convenientes;
A organização e funcionamento dos diversos sectores de acti-

vidade constarão de regulamentos internos elaborados pela direc-
ção.

1 � Os serviços prestados pela instituição serão gratuitos ou re-
munerados em regime de porcionismo, de acordo com a situação
económico-financeira dos utentes, apurada em inquérito a que se
deverá sempre proceder.

2 � As tabelas de comparticipação dos utentes serão elaboradas
em conformidade com as normas legais aplicáveis e com os acordos
de cooperação que sejam celebrados com os serviços oficiais com-
petentes.

Podem ser associados pessoas singulares maiores de 18 anos e as
pessoas colectivas.

Haverá duas categorias de associados:
1) Honorários � as pessoas que, através de serviços ou donativos,

dêem contribuição especialmente relevante para a realização dos fins
da instituição, como tal reconhecida e proclamada pela assembleia
geral.

2) Efectivos � as pessoas que se proponham colaborar na reali-
zação dos fins da associação, obrigando-se ao pagamento da jóia e
quota mensal, nos montantes fixados pela assembleia geral.

A qualidade de associado, prova-se pela inscrição no livro respec-
tivo que a associação obrigatoriamente possuirá.

São direitos dos associados:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral;
b) Eleger e ser eleito para os cargos sociais;
c) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária, nos

termos do n.º 3 do artigo 29.º;
d) Examinar os livros, relatórios e contas e demais documentos,

desde que o requeiram por escrito, com a antecedência mínima de
60 dias e se verifique um interesse pessoal, directo e legítimo.

São deveres dos associados:
a) Pagar pontualmente as suas quotas tratando-se de associados

efectivos;
b) Comparecer às reuniões da assembleia geral;
c) Observar as disposições estatutárias e regulamentos e as delibe-

rações dos corpos gerentes;
d) Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para

que forem eleitos.
1 � Os sócios que violarem os deveres estabelecidos no artigo 10.º,

ficam sujeitos às seguintes sanções:
a) Repreensão;
b) Suspensão de direitos até 60 dias;
c) Demissão.
2 � São demitidos os sócios que por actos dolosos tenham preju-

dicado materialmente a associação ou contribuído para o seu des-
prestígio.

3 � As sanções previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, são da com-
petência da direcção.

4 � A demissão é sanção da exclusiva competência da assembleia
geral, sob proposta da direcção.

5 � A aplicação das sanções previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1,
só se efectivarão mediante audiência obrigatória do associado.

6 � A suspensão de direitos não desobriga do pagamento da quota.
Os associados efectivos só podem exercer os direitos referidos no

artigo 9.º, se tiverem em dia o pagamento das suas quotas.
Os associados efectivos que tenham sido admitidos há menos de

seis meses não gozam dos direitos referidos nas alíneas b) e c) do
artigo 9.º, podendo assistir às reuniões da assembleia geral, mas sem
direito a voto.

Não são elegíveis para os corpos gerentes os associados que, me-
diante processo judicial, tenham sido removidos dos cargos directivos
da associação ou de outra instituição particular de solidariedade so-
cial, ou tenham sido declarados responsáveis por irregularidades co-
metidas no exercício das suas funções.

A qualidade de associado não é transmissível, quer por acto entre
vivos, quer por sucessão.

1 � Perdem a qualidade de associado:
a) Os que pedirem a sua exoneração;
b) Os que deixarem de pagar as suas quotas durante dois meses;
c) Os que forem demitidos, nos termos do n.º 2 do artigo 11.º
2 � No caso previsto na alínea b) do número anterior, considera-

-se eliminado o sócio que tendo sido notificado pela direcção para
efectuar o pagamento das quotas em atraso, o não faça no prazo de
30 dias.
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O associado que, por qualquer forma, deixar de pertencer à asso-
ciação não tem direito a rever as quotizações que haja pago, sem
prejuízo da sua responsabilidade por todas as prestações relativas, ao
tempo, em que foi membro da associação.

Está conforme ao original e certifico que na parte omitida nada
há em contrário ou além do que neste se narra ou transcreve.

26 de Maio de 2003. � O Ajudante, Joaquim Mariano Fonseca
Pernão. 3000107939

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DA FREGUESIA
DE PIAS

Extracto

Certifico que, por escritura de 12 de Junho de 2003, exarada a
fl. 105 do livro de notas para escrituras diversas n.º 84-D do Cartó-
rio Notarial de Serpa, a cargo da notária, licenciada Filomena Sofia
Gaspar Rosa, foi constituída a associação que não tem por fim o
lucro económico dos associados, de que se extracta o seguinte:

Denominação: Associação de Caçadores da freguesia de Pias.
Sede social: Rua do Dr. António Pedro Alho Rogado, 5, freguesia

de Pias, concelho de Serpa.
Fins: ter finalidade recreativa e formativa dos caçadores, contri-

buindo para o fomento dos recursos cinegéticos e para a prática
ordenada e melhoria do exercício da caça; fomentar e zelar pelo
cumprimento das normas legais sobre a caça; promover ou apoiar
cursos ou outras acções de formação tendentes à apresentação dos
candidatos associados aos exames para a obtenção de carta de caça-
dor; promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ou
reciclagem, sobre gestão de zonas de caça e conservação da fauna e
do seu habitat; procurar harmonizar os interesses dos caçadores com
os proprietários, agricultores, produtores florestais, ou outros cida-
dãos interessados na conservação da fauna, preconizando as acções
que para e efeito tenham por conveniente.

Associados: podem ser sócios da Associação, todos os indivíduos
que por acto voluntário requeiram a sua admissão à direcção, me-
diante a apresentação de uma proposta subscrita por dois associa-
dos, em pleno gozo dos seus direitos, e pelo proposto.

Os órgãos da Associação são a direcção, o conselho fiscal e a mesa
da assembleia geral.

A assembleia geral é dirigida pela respectiva mesa, constituída por
um presidente, um vice-presidente e um secretário.

A direcção é constituída por um presidente, um vice-presidente e
um tesoureiro.

O conselho fiscal será constituído por um presidente, um vice-
-presidente e um secretário.

Constituem receitas da associação: o produto das jóias e quotas
dos associados; as comparticipações dos utentes; os rendimentos de
bens próprios; as doações, legados, heranças e respectivos rendimen-
tos; os subsídios do Estado ou de organismos oficiais; os donativos e
produtos de festas e subscrições; outras receitas.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Vaz Martins Miguel. 3000107981

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DO BOMSUCESSO

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de San-
tiago do Cacém, a cargo do notário António Patrício Miguel, no dia
5 de Junho de 2003, exarada a fl. 66 do livro n.º 220-F, foi consti-
tuída uma associação que se denomina de Associação de Caçadores
do Bomsucesso, com sede no Largo de São Francisco, 18, freguesia
do Torrão, concelho de Alcácer do Sal.

A Associação tem por objectivos:
1) Contribuir para a preservação, fomento e fruição, racional e

equilibrada dos recursos cinegéticos, bem como da restante fauna
selvagem, sem fins lucrativos;

2) Conduzir, defender e representar todos os interesses inerentes
e correlacionados com a prática da caça;

3) Promover a formação técnica e cívica dos caçadores.

Está conforme.

5 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria José Baptista Marques
Neto. 3000107989

ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DE LAMEGO

Certifico que, por escritura do dia 9 de Junho de 2003, exarada de
fl. 148 a fl. 149 do livro de notas para escrituras diversas n.º 153-A
do Cartório Notarial de Peso da Régua, a cargo do notário, licen-
ciado Fernando Manuel Cardoso de Sousa, foi constituída uma
associação com a denominação de Associação Equestre de Lamego,
com sede na Quinta dos Acipestres, Amoreiras, freguesia de Alma-
cave, concelho de Lamego, cujo objecto consiste no desenvolvimento
da arte equestre, indo ao encontro dos anseios do concelho, de for-
ma a dinamizar e motivar os lamecenses na prática da arte de bem
calvagar.

São órgãos da Associação em epígrafe a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal.

Está conforme.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria José Alves Henriques
Duarte. 3000108215

A BETSAIDA � ASSOCIAÇÃO PARTICULAR
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 13 de Novembro
de 2002, lavrada a fl. 8 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 794-B do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário,
licenciado Carlos Henrique Ribeiro Melon, foi outorgada uma escri-
tura de constituição de associação denominada de A BETSAIDA �
Associação Particular de Solidariedade Social, com sede na Praceta
de Santo António, lote 1, 4.º, direito, freguesia da Portela, concelho
de Loures, sem fins lucrativos, e tem como objecto:

Apoio, protecção e integração social e económica de pessoas so-
cialmente desfavorecidas ou discriminadas, designadamente pessoas
sem abrigo, desempregados de longa duração, toxicodependentes e
alcoólicos; acolhimento e satisfação das necessidades mais premen-
tes de alimentação e higiene das referidas pessoas; acções de promo-
ção das aptidões, capacidades e auto-estima das pessoas desfavorecidas
ou socialmente discriminadas, acções de sensibilização do público em
geral para os problemas sociais e acções visando a dignificação da
pessoa humana.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000084212

O FAROL � ASSOCIAÇÃO DE CIDADANIA
DE CACILHAS

Certifico que, por escritura de 27 de Junho findo, lavrada a fl. 107
do livro de notas para escrituras diversas n.º 118-C do 3.º Cartório
Notarial de Almada, foi constituída uma associação com a denomi-
nação em epígrafe e com sede na Rua de Liberato Teles, 6-A, fre-
guesia de Cacilhas, concelho de Almada, e constitui-se como asso-
ciação apartidária e sem fins lucrativos.

A Associação tem como objectivos: defender, preservar e desen-
volver o património desportivo, cultural, histórico, arquitectónico
e turístico de Cacilhas; promover o estudo, discussão e investigação
de assuntos que tenham interesse directo ou difuso para as condições
de vida dos habitantes de Cacilhas; desenvolver a cooperação e a
solidariedade entre os seus associados, na base da realização de inicia-
tivas relacionadas com problemas que afectam ou venham a afectar
Cacilhas, os seus naturais, os seus residentes, aqueles que aí traba-
lham ou as entidades que aí têm sede; implementar a promoção e a
defesa activa do ambiente em Cacilhas; cooperar com associações
cujos objectivos sejam similares aos definidos nestes estatutos; par-
ticipar activamente na defesa dos interesses de Cacilhas e da sua
população.

Com vista à realização dos seus objectivos a Associação tem, en-
tre outras, as seguintes atribuições:

a) Facultar aos associados e restante população acesso a do-
cumentação e a bibliografia sobre todos os assuntos que se relacio-
nem com Cacilhas;

b) Constituir secções especializadas e grupos de trabalho para a
investigação, estudo e análise de todas as questões pertinentes que
respeitem a Cacilhas;

c) Editar revistas, jornais e outros documentos de interesse rele-
vante para Cacilhas;
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d) Organizar encontros e participações desportivas e culturais,
colóquios, conferências e seminários;

e) Promover e dinamizar a formação dos associados,
implementando cursos, tendo em vista uma melhor integração nas
circunstâncias específicas da freguesia e a efectiva defesa dos inte-
resses da mesma;

f) Divulgar, por todos os meios exequíveis, as suas iniciativas e as
conclusões dos seus estudos e organizações;

g) Auxiliar os associados e a população em geral em situações de
carência comprovada ou perante catástrofes humanas ou naturais.

A Associação terá quatro tipos de associados: fundadores, efecti-
vos, auxiliares e honorários.

Serão sócios fundadores � os outorgantes da escritura de consti-
tuição e, ainda, os que vierem a ser admitidos pela direcção nos dois
meses subsequentes à publicação do extracto dos estatutos no Diário
da República.

Serão sócios efectivos � as pessoas singulares ou colectivas que
tendo nascido na área da freguesia de Cacilhas ou que aqui hajam
residido, trabalhado ou tido sede por período não inferior a três anos,
se identifiquem com os objectivos dos estatutos.

Serão sócios auxiliares � as pessoas singulares ou colectivas que
se identificarem com os objectivos dos estatutos sem, no entanto,
terem com Cacilhas quaisquer elementos de conexão referidos para
os sócios efectivos.

Serão sócios honorários � as pessoas singulares ou colectivas, que
tenham desenvolvido acções de reconhecido mérito em prol de
Cacilhas ou de O Farol. A admissão de sócios efectivos e auxiliares
é da competência da direcção.

Os sócios honorários são eleitos pela assembleia geral, sob pro-
posta do conselho consultivo, da direcção ou de 20 % dos sócios em
efectividade de funções.

A exclusão da qualidade de sócio é da competência da assembleia
geral, sob proposta da direcção ou de um terço dos sócios fundado-
res e efectivos no pleno gozo dos seus direitos.

É certidão narrativa que fiz extrair e vai conforme.

30 de Junho de 2003. � O Notário, Amílcar de Sousa Almeida.
3000109210

SPMET � SOCIEDADE PORTUGUESA DE METROLOGIA

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 30 de Maio de
2003, lavrada com início a fl. 54 do livro de notas n.º 853-B do
4.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída uma associação, sem
fins lucrativos, denominada de SPMET � Sociedade Portuguesa de
Metrologia, com sede na Rua de Filipe Folque, 2, 6.º, direito, fregue-
sia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000109207

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO VALE DO PORCO

Certifico que, por escritura outorgada em 27 de Março de 2003,
exarada a fls. 85 e seguintes do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 25-B do 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada
do Porto, a cargo da notária, licenciada Sandra Marisa Teixeira Bretes
Vitorino, foi constituída uma associação denominada de Associação
Amigos do Vale do Porco, com sede no Largo do Terreiro, lugar do
Vale do Porco, freguesia de Poço do Canto, concelho de Meda.

A Associação tem como objectivos: actuar em tudo o que se re-
lacione com o desenvolvimento cultural, social, económico arqui-
tectónico, paisagístico da região.

Está conforme.

27 de Março de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000100504

SOCIEDADE MUSICAL DE PEVIDÉM

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 131 a fl. 132
do livro de notas n.º 584-D do 1.º Cartório Notarial de Guimarães,
a cargo da notária, licenciada Maria Odete Freitas Ribeiro, foram
alterados totalmente os estatutos da associação com a denominação

Sociedade Musical de Pevidém, pessoa colectiva n.º 501372776, com
sede na Rua de Albano Coelho Lima, freguesia de Selho (São Jorge),
concelho de Guimarães, mantendo, todavia, a denominação, a sede
no mesmo local, que é o indicado e o objecto social.

Que a associação tem por fins:
1) Proporcionar o ensino musical aos seus associados;
2) Desenvolver e aperfeiçoar o sentimento artístico e a mentali-

dade do povo desta região, para o que promoverá concertos públi-
cos e palestras adequadas;

3) Orientar e fiscalizar a Banda de Música, procurando o seu cons-
tante aperfeiçoamento e engrandecimento;

4) Constituir, logo que as condições financeiras o permitam, um
centro de recreio para os seus associados, facultando-lhes a leitura
de jornais e livros, jogos lícitos e quaisquer outros divertimentos;

5) Auxiliar todas as iniciativas que se relacionem com o progresso
desta localidade.

São sócios da associação � as pessoas singulares ou colectivas que
o desejem e sejam admitidas pela direcção, por proposta de um só-
cio.

§ único. Os associados podem exonerar-se a qualquer momento,
desde que liquidem as suas dívidas para com a colectividade até à
data da exoneração e só podem ser excluídos por falta grave, apre-
ciada pela direcção, após processo disciplinar, com recurso para a
assembleia geral, a apreciar obrigatoriamente na primeira reunião
seguinte da mesma.

Haverá quatro categorias de sócios:
a) Sócios efectivos � são aqueles que pagam a jóia de admissão

mínima de 5 euros e a quota semestral de três euros, valores estes
que podem ser alterados pela assembleia geral, sem prejuízo de a di-
recção poder reduzir esse montante ou dispensar do seu pagamento
as pessoas comprovadamente carenciadas;

b) Sócios beneméritos � são aqueles que prestem à associação
serviços relevantes ou concorram para o seu património com valo-
res significativos e que como tais sejam proclamados pela assem-
bleia geral, por proposta de qualquer sócio, com prévio parecer fa-
vorável da direcção;

c) Sócios honorários � são aqueles que pelo seu mérito pessoal,
artístico, científico ou social sejam como tais proclamados pela as-
sembleia geral, nos termos consignados na alínea precedente;

d) Sócios executantes � são aquelas pessoas que sejam compo-
nentes da Banda de Musica e que, como tais, sejam dispensados do
pagamento de quotas.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria da Glória Salgado Men-
des. 3000102129

ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE
E PROMOTORES DE SAÚDE DE BEMPOSTA

Certifico que, por escritura de 23 de Maio de 2003, lavrada de
fl. 95 a fl. 96 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 48-D
do Cartório Notarial de Mogadouro, foi constituída uma associação
com a denominação de Associação de Dadores de Sangue e Promo-
tores da Saúde de Bemposta, com sede na Avenida dos Barreiros,
freguesia de Bemposta, concelho de Mogadouro, e tem por objecto
a dádiva desinteressada de sangue a toda a comunidade, sem qualquer
distinção, e, ainda, procurar prestar assistência a doentes em situa-
ção de emergência.

Podem adquirir a qualidade de associado, todos os indivíduos que
preencham os requisitos legais e desejem assumir essa qualidade, a
qual ficará a reger-se pelos estatutos constantes de um documento
complementar elaborado nos termos do artigo 64.º, n.º 2, do Código
do Notariado, anexo à referida escritura.

São órgão da Associação a direcção, a assembleia geral e o conse-
lho fiscal.

Está conforme o original, na paste transcrita.

23 de Maio de 2003. � A Notária, (Assinatura ilegível.)
3000105087

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA
MALTA DURA

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada hoje, exarada
de fl. 67 a fl. 69 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 86-
-C do Cartório Notarial de Almodôvar, foi constituída uma associa-
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ção, sem fins lucrativos, com a denominação em epígrafe, e sede no
lugar de Moinhos de Vento, freguesia de Santa Clara-a-Nova, conce-
lho de Almodôvar, a qual tem por objecto a promoção de activida-
des cívicas, nomeadamente de dignificação cultural e desportiva,
criação de um espaço de convívio com realização de actividades
recreativas, cívicas e desportivas que estimulem o inter-relacio-
namento dos associados e respectiva população.

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

O mandato dos órgãos sociais é de um ano.
À direcção cabe representar a Associação, ficando a mesma vali-

damente obrigada, em todos os actos e contratos, com a assinatura
conjunta de dois membros, sendo obrigatória a assinatura do presi-
dente e, na sua falta ou impedimento, a do vice-presidente.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante, Rosa Paula Guerreiro Paleta.
3000108220

CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLECTIVIDADES
DE CULTURA, RECREIO E DESPORTO (CPCCRD)

Certifico que, por escritura de 29 de Maio de 2003, exarada a fl. 88
do livro de notas n.º 364-B do 24.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo
do notário Victor Sampaio Beja, foram remodelados os estatutos da
associação com a denominação em epígrafe, nos seguintes termos:

Sede: Rua da Palma, 248, freguesia de Santa Justa, concelho de
Lisboa.

Objecto:
a) Representar o movimento associativo de raiz popular, cujas

actividades se desenvolvam nas áreas da cultura, do recreio e do
desporto;

b) O fortalecimento do associativismo, de modo a que as colecti-
vidades promovam a sua valorização e reconhecimento;

c) Incentivar a legalização das colectividades e outras associações
que se dediquem à cultura, ao recreio e ao desporto;

d) Definir projectos de interesse comum e formas de acção con-
jugada de todo o movimento associativo, bem como criar estruturas
de apoio à concretização destes projectos;

e) Promover, desenvolver e divulgar os valores do associativismo;
f) Promover acções pela paz entre os povos;
g) Promover, participar e patrocinar a realização de encontros

regionais e nacionais;
h) Promover acções de formação, seminários e encontros com

vista à formação de dirigentes e outros activistas;
i) Realizar congressos nacionais de colectividades, abertos à par-

ticipação de todas as associações do País, nas áreas da cultura, do
recreio e do desporto.

Associadas: efectivas � todas as colectividades e outras associa-
ções, independentemente do lugar em que se encontrem sediadas.

De mérito: as associadas efectivas que, pelo seu reconhecido me-
recimento na prestação de serviços relevantes à CPCCRD, sejam
consideradas dignas desta distinção pelo congresso, mediante pro-
posta da direcção ou de, no mínimo, 51 associadas efectivas, no pleno
gozo dos seus direitos.

Honorárias: os indivíduos ou entidades que tenham prestado ser-
viços de reconhecido valor no campo da cultura, do recreio e do
desporto ou ao movimento associativo de raiz popular, desde que
essa distinção seja atribuída por deliberação do congresso, mediante
proposta da direcção ou de, no mínimo, cinquenta e uma associadas
efectivas, no pleno gozo dos seus direitos.

As colectividades, entidades ou pessoas estatutariamente subordi-
nadas à CPCCRD que transgridem os seus estatutos e o regulamento
geral interno, bem como os das estruturas descentralizadas, ficam
sujeitas às seguintes penalidades: advertência, repreensão registada,
suspensão até seis meses, suspensão superior a seis meses e expul-
são.

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000105414

RANCHO FOLCLÓRICO OS CAMPONESES
DE MESQUITELA

Certifico que, por escritura de 6 de Junho de 2003, exarada a fl. 63
do livro de notas para escrituras diversas n.º 166-E do Cartório
Notarial de Mangualde, a cargo da notária, licenciada Palmira
Henriqueta Fraga Frutuoso Vaz, foi constituída uma associação com
a denominação em epígrafe, com sede no lugar e freguesia de
Mesquitela, concelho de Mangualde, a qual tem por objecto o apoio
a pessoas idosas, à infância, à juventude e intervenção junto de fa-
mílias carenciadas. Promoção cultural, recreativa e desportiva dos
seus associados.

Está conforme o original na parte transcrita.

6 de Junho de 2003. � A Ajudante, Noémia Luísa Augusta dos Santos
Brás Machado. 1000228778

AFEST � ASSOCIAÇÃO DE FOLCLORE
E ETNOGRAFIA DE SANTO TIRSO

Certifico que, por escritura de 28 de Maio corrente, exarada de
fl. 129 a fl. 130 do livro de notas para escrituras diversas n.º 301-B
do 1.º Cartório Notarial de Vila Nova de Famalicão, a cargo do notário
Rui Sérgio Teixeira dos Santos, foi constituída uma associação, sem
fins lucrativos, com a denominação em epígrafe, com sede na Rua
do Fontanário, sem número, freguesia de Couto (Santa Cristina),
concelho de Santo Tirso, durará por tempo indeterminado, tem por
objecto a promoção, preservação, apoio e dignificação dos usos e
costumes folclóricos e etnográficos do concelho de Santo Tirso, e
da qual qualquer pessoa pode ser associada, desde que preencha os
requisitos legalmente exigidos para este tipo de associações.

Está conforme e confere com o original.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria da Livração
Azevedo Sousa Cruz. 3000105299

BANCO BAI EUROPA, S. A.

Sede social: Avenida de António Augusto Aguiar, 130, 6.º, 7.º e 8.º, 1050-020 Lisboa

Capital social: 17 500 000 de euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 11 262.
Contribuinte n.º 505274922.

Balanço em 31 de Dezembro de 2002
(Em euros)

2002 2001
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ...................................... 2 052 008 � 2 052 008 328 120
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ......................... 2 175 236 � 2 175 236 8 769 360
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ..................................... 76 817 711 � 76 817 711 140 578 685

BALANCETES
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(Em euros)

2002 2001
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

4 � Créditos sobre clientes ....................................................................... 31 280 774 596 884 30 683 889 27 569 403
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ................................ 19 525 300 � 19 525 300 �

a) Obrigações e outros títulos de rend. fixo � de emissores públicos ..... � � � �
b) Obrigações e outros títulos de rend. fixo � de outros emissores ..... 19 525 300 � 19 525 300 �

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ................................ � � � �
7 � Participações ...................................................................................... 838 591 � 838 591 989 820
8 � Partes de capital em empresas coligadas ........................................... � � � �
9 � Imobilizações incorpóreas .................................................................. 536 722 465 678 71 043 24 416

10 � Imobilizações corpóreas ..................................................................... 712 020 269 339 442 680 435 715

(Dos quais: obras em imóveis arrendados) ........................................... (127 457) (19 118) (108 338) (114 711)

11 � Capital subscrito não realizado .......................................................... � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprias ................................... � � � �
13 � Outros activos .................................................................................... 101 011 � 101 011 872 195
15 � Contas de regularização ...................................................................... 902 650 � 902 650 1 439 130
16 � Prejuízo do exercício ......................................................................... � � � �

                            Total do activo ............................................... 134 942 028 1 331 902 133 610 126 181 006 848

(Em euros)

Passivo 2002 2001

1 � Débitos para com instituições de crédito .................................................................................... 102 319 619 136 990 974

a) À vista ...................................................................................................................................... 18 265 926 (7 996 215)
b) A prazo ou com pré-aviso ....................................................................................................... 84 053 692 (128 994 759)

2 � Débitos para com clientes ........................................................................................................... 8 889 666 20 091 846

a) Depósitos de poupança ............................................................................................................. � �
b) Outros débitos ........................................................................................................................... 8 889 666 (20 091 846)

ba) À vista ............................................................................................................................. 6 379 221 (10 310 045)
bb) A prazo ........................................................................................................................... 2 510 445 (9 781 801)

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

a) Provisões para pensões e encargos similares ........................................................................... � �
b) Outras provisões ....................................................................................................................... � �

4 � Outros passivos ........................................................................................................................... 594 683 1 361 361
5 � Contas de regularização ............................................................................................................... 1 261 784 2 247 831
6 � Provisões para riscos e encargos ................................................................................................ 512 173 681 020

a) Provisões para pensões e encargos similares ............................................................................ � �
b) Outras provisões ....................................................................................................................... 512 173 (681 020)

6-A � Fundo para riscos bancários gerais .......................................................................................... 505 59 427
8 � Passivos subordinados ................................................................................................................. � �
9 � Capital subscrito .......................................................................................................................... 17 500 000 17 457 926

10 � Prémios de emissão ..................................................................................................................... � �
11 � Reservas ....................................................................................................................................... 222 927 75 822
12 � Reservas de reavaliação ............................................................................................................... � �
13 � Resultados transitados ................................................................................................................. 1 964 253 682 363
14 � Lucro do exercício ...................................................................................................................... 344 512 1 358 273

                                        Total do passivo ............................................................. 133 610 126 181 006 848

Rubricas extrapatrimoniais

2002 2001

1 � Passivos eventuais .............................................................................................................................. 19 136 183 14 999 027

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ................................................. � �
Cauções e activos dados em garantia ......................................................................................... � �
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2 � Compromissos .................................................................................................................................... 10 657 484 5 155 658

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ............................. � �

O Administrador, José Manuel Serrão. � O Director, António Cardoso. 3000106517

MORGAN STANLEY-PORTUGAL � SGFIM, S. A.

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

Capital social: 976 080 euros

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

Balanço em 31 de Março de 2003
(Em euros)

Ano Ano anterior
Código Activo

�

das contas Activo Amortizações Activo Activo
bruto e provisões líquido líquido

10+11+130 11 � Caixa e disp. em bancos centrais 47,90 � 47,90 47,90
12+13�130 12 � Disp. à vista sobre inst. de crédito 601 271,53 � 601 271,53 667 871,84

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

2891�29000�29001�
29010�29011�2951

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

2892+2893+2897�
29002�29003�29012�

29013�29017�2952

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

2925�2953

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

2402+2411+2412+245+  b) Obrig. e outros títulos de rendim. � � �
�

255+2480+2502+2511+ fixo � de outros emissores.
2512+2580+ 2602+2611+
2612+2840+2884+2894�

290140 (2)�29209�
29219�2925�2953

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

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

2491+253+254+2581�
25810+2841�290141�

291�2923�2924�
2925�2953

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

41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas .............. 51 519,13 32 915,07 18 604,06 22 897,33

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ................. 472,05 98,40 373,65 388,41
468+4691�4820�48280

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

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

próprio.
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(Em euros)

Ano Ano anterior
Código Activo �

das contas Activo Amortizações Activo Activo
bruto e provisões líquido líquido

14+15+19+27� 13 � Outros activos ................................ 7 717,87 � 7 717,87 7 267,17
27003�29007�2959�

299+402+409�499

51+55+56 (3)+ 15 � Contas de regularização ................. � � � 1 328,98
58 (dev.)+59 (4)

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ..................... 80 816,56 � 80 816,56 187 975,41

      Total do activo ................... 741 845,04 33 013,47 708 831,57 887 777,04

(Em euros)

Código Passivo Ano Ano anteriordas contas

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

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

31220+31320+31920

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

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

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

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

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

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

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

36+39 4 � Outros passivos .................................................................... 5 787,52 20 185,36

52+54+56(cre)+ 5 � Contas de regularização ....................................................... 40 464,76 17 036,92
58(cre)+59 (5)

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

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

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

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

633 12 � Reservas de reavaliação ....................................................... � �
66 13 � Resultados transitados .......................................................... (313 538,08) (125 562,67)

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

                                    Total do passivo ..................................... 708 831,57 887 777,04

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.

(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.

(3) Excepto 5624, cujo saldo devedor é considerado na rubrica 6.

(4) Conforme o saldo global do razão (quando saldo devedor > saldo credor).

(5) Conforme o saldo global do razão (quando saldo devedor < saldo devedor).

A Administração, (Assinatura ilegível.) � A Direcção Financeira, (Assinatura ilegível.) � O Técnico Oficial de Contas, Paulo Manuel
Lima Santos. 1000224265
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BANCO DO BRASIL, S. A. (SUCURSAL EM PORTUGAL)

Sede: Praça do Marquês de Pombal, 16, 1250 Lisboa

Capital social: 39 355 154 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 44 436.
Contribuinte n.º 980113385.

Balanço em 31 de Dezembro de 2002
(Em euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .... 5 861 221 � 5 861 221 6 450 139
2 � Disponib. à vista sobre instituições de crédito ... 290 035 � 290 035 390 666
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ........ 310 982 993 (93 000) 310 889 993 604 346 266
4 � Créditos sobre clientes ........................................ 1 357 113 (293 805) 1 063 308 1 800 097
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � � � �

a) Obrig. e outros títulos de rend. fixo � de emis- � � � �
 sores públicos.

b) Ob. e outros títulos de rend. fixo � de outros � � � �
emissores.

(Dos quais: obrigações próprias) .................... (�)     (�)    (�)    (�)   

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável � � � �
7 � Participações ....................................................... 1 340 676 � 1 340 676 1 340 676
8 � Partes de capital em empresas coligadas ............ � � � �
9 � Imobilizações incorpóreas ................................... 200 241 (143 951) 56 290 7 748

10 � Imobilizações corpóreas ...................................... 7 183 400 (2 553 227) 4 630 173 4 613 303

(Dos quais: imóveis de serviço próprio) ............... (6 272 053) (1 959 219) (4 313 834) (4 349 712)

11 � Capital subscrito não realizado ........................... � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprias � � � �
13 � Outros activos ..................................................... 985 807 (93 844) 891 963 986 028
15 � Contas de regularização ....................................... 9 861 533 � 9 861 533 4 834 101
16 � Prejuízo do exercício .......................................... � � � �

                    Total do activo .......................... 338 063 019 (3 177 827) 334 885 192 624 769 024

(Em euros)

Passivo Ano Ano anterior

1 � Débitos para com instituições de crédito ...................................................................................... 251 019 055 548 425 128

a) À vista ........................................................................................................................................ 230 825 130 178
b) A prazo ou com pré-aviso ......................................................................................................... 250 788 230 548 294 950

2 � Débitos para com clientes ............................................................................................................. 31 592 838 26 312 381

a) Depósitos de poupança ........................................................................................................ ....... 175 441 37 748
b) Outros débitos ............................................................................................................................. 31 417 397 26 274 633

ba) À vista ............................................................................................................................... 4 853 513 7 386 952
bb) A prazo ............................................................................................................................. 26 563 884 18 887 681

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

a) Obrigações em circulação ........................................................................................................... � �
b) Outros ......................................................................................................................................... � �

4 � Outros passivos ............................................................................................................................. 1 537 868 249 625
5 � Contas de regularização ................................................................................................................. 1 942 848 4 816 667
6 � Provisões para riscos e encargos .................................................................................................. 11 000 48 000

a) Provisões para pensões e encargos similares .............................................................................. � �
b) Outras provisões ......................................................................................................................... 11 000 48 000

6-A � Fundo para riscos bancários gerais ............................................................................................ 889 000 877 000
8 � Passivos subordinados ................................................................................................................... � �
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9 � Capital subscrito ............................................................................................................................ 39 355 154 39 355 154
10 � Prémios de emissão ....................................................................................................................... � �
11 � Reservas ......................................................................................................................................... 1 049 000 1 047 425
12 � Reservas de reavaliação ................................................................................................................. 3 624 392 3 624 392
13 � Resultados transitados ................................................................................................................... 11 676 (6 475 382)
14 � Lucro do exercício ........................................................................................................................ 3 852 261 6 488 634

                                     Total do passivo .................................................................... 334 885 192 624 769 024

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.

(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.

(3) Conforme o saldo global do razão (quando saldo devedor > saldo credor).

(4) Conforme o saldo global do razão (quando saldo credor > saldo devedor).

Rubricas extrapatrimoniais

Código
Ano

das contas

(90+970) 1 � Passivos eventuais ................................................................................................................... 646 492

Dos quais:

(9010+9011) Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ...................................... �
(970) Cauções e activos dados em garantia ............................................................................... 608 533

(92) 2 � Compromissos ......................................................................................................................... 1 111 897

Dos quais:

(9200) Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra .................. �

2 de Janeiro de 2003. � Pela Administração, Gladstone Medeiros de Siqueira, administrador-geral � O Responsável pela Contabilidade, Luís
Pedro da Silva Lourenço, director-adjunto.

Demonstração dos resultados em 31 de Dezembro de 2002
(Em euros)

AnoDébito Ano anterior

                                               A) Custos

1 � Juros e custos equiparados ............................................................................................................ 11 089 644 13 254 944
2 � Comissões ..................................................................................................................................... 19 710 20 649
3 � Prejuízos em operações financeiras .............................................................................................. 8 185 142 11 082 938
4 � Gastos gerais administrativos ....................................................................................................... 2 673 693 2 833 081

a) Custos com pessoal ..................................................................................................................... 1 315 928 1 589 903

Dos quais:

(�salários e vencimentos) .............................................................................................. (862 497) (856 528)
(�encargos sociais) ......................................................................................................... (328 373) (589 761)

Dos quais:

(�com pensões) .............................................................................................. (149 000) (416 000)

b) Outros gastos administrativos .................................................................................................... 1 357 765 143 508

5 � Amortizações do exercício ............................................................................................................ 174 696 143 508
6 � Outros custos de exploração ......................................................................................................... 18 693 25 582
7 � Provisões para crédito vencido e para outros riscos .................................................................... 126 820 333 693
8 � Provisões para imobilizações financeiras ...................................................................................... � �

10 � Resultado da actividade corrente ................................................................................................... 3 680 353 4 983 924
11 � Perdas extraordinárias ................................................................................................................... 213 981 47 622
13 � Impostos sobre lucros ................................................................................................................... 2 000 7 539
14 � Outros impostos ......................................................................................................................... 32 877 157 852
15 � Lucro do exercício ........................................................................................................................ 3 852 261 6 488 634

                                           Total .............................................................................. 26 389 517 34 396 042
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(Em euros)

AnoCrédito Ano anterior

                                        B) Proveitos

1 � Juros e proveitos equiparados ......................................................................................................... 15 222 468 17 659 003

Dos quais:

(�de títulos de rendimento fixo) ........................................................................................... (�)    (�)   

2 � Rendimento de títulos ..................................................................................................................... � �

a) Rendimento de acções, de quotas e de outros títulos de rendimento variável ........................... � �
b) Rendimento de participações ...................................................................................................... � �
c) Rendimento de partes de capital em empresas coligadas ............................................................ � �

3 � Comissões ...................................................................................................................................... 189 497 59 194
4 � Lucros em operações financeiras .................................................................................................. 9 453 947 12 574 910
5 � Reposições e anulações resp. a correcções de valor relativas a créditos e prov. p/ passivos ..... 359 259 1 550 156
 eventuais e para compromissos.

6 � Reposições e anul. respeitantes a correcções de valor relat. a valores mobiliários que tenham ..... � �
 o carácter de imobilizações financeiras, a part. e a partes de capital em emp. coligadas.

7 � Outros proveitos de exploração .................................................................................................... 743 580 835 056
8 � Resultado da actividade corrente ................................................................................................... � �
9 � Ganhos extraordinários ................................................................................................................. 420 766 1 717 723

10 � Prejuízo do exercício .................................................................................................................... � �

                                           Total .............................................................................. 26 389 517 34 396 042

2 de Janeiro de 2003. � Pela Administração, Gladstone Medeiros de Siqueira, administrador-geral � O Responsável pela Contabilidade, Luís
Pedro da Silva Lourenço, director-adjunto. 3000107295
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4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO

AVEIRO

SOS A CONSULTA � MÉDICOS E ENFERMEIROS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2908;
identificação de pessoa colectiva n.º 502809019; data do depó-
sito: 08042003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2002.

9 de Abril de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2000031994

TEIXEIRA & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5305;
identificação de pessoa colectiva n.º 505863383; data do depó-
sito: 14042003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2002.

14 de Abril de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2000037992

SOFISA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2224;
identificação de pessoa colectiva n.º 502080434; data do depó-
sito: 14042003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2002.

16 de Abril de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2000037984

EXTRUSAL � COMPANHIA PORTUGUESA
DE EXTRUSÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 809/
720509; identificação de pessoa colectiva n.º 500103160; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 7/020311.

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

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2002-
-2004:

Conselho de administração: presidente � Carlos Lourenço Bóia,
casado, residente na Quinta da Boavista, Verdemilho, Aveiro; vo-
gais � Álvaro de Carvalho Cardoso, casado, residente na Rua de Gago
Coutinho e Sacadura Cabral, 7, Palmela; José Manuel da Silva, ca-
sado, residente na Praceta do Dr. Alberto Souto, 10, 6.º, esquerdo,
Aveiro; Cristina Maria Madail Lourenço Bóia, casada, residente na
Rua de Santiago, 46, 2.º D, trás, Aveiro, e Carla Maria Madail Lou-
renço Bóia, casada, residente na Estrada Nacional n.º 109, 116,
6.º, A, Verdemilho, Aveiro.

Conselho fiscal: efectivos: presidente � Mário Gaioso Henriques,
casado, residente na Rua de Homem Cristo Filho, 112, Aveiro; vo-
gais � Agostinho Nunes de Pinho, casado, residente na Avenida de
César Pinho, 46, Oliveira de Azeméis, e Santos Carvalho & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., com sede no
Campo de 24 de Agosto, 129, 7.º, Porto, representada por António
Augusto dos Santos Carvalho, revisor oficial de contas n.º 16; su-
plentes � Armando Luiz Vieira de Magalhães, revisor oficial de
contas n.º 676, casado, residente no Campo de 24 de Agosto, 129,

7.º, Porto, e Arménio Pires Simões, casado, residente na Rua da Bela
Vista, 1, Fermentelos.

Data da deliberação: 23 de Fevereiro de 2000.

Está conforme.

1 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000039855

EXTRUSAL � COMPANHIA PORTUGUESA
DE EXTRUSÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 809;
identificação de pessoa colectiva n.º 500103160; data do depó-
sito: 15042003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas, relativas ao exercício do ano de 2002.

15 de Abril de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2000034675

REPGÁS � DERIVADOS DE PETRÓLEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3706;
identificação de pessoa colectiva n.º 503584738; data do depó-
sito: 16042003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas, relativas ao exercício do ano de 2002.

16 de Abril de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2000034667

GLOBALPETRÓLEOS � DERIVADOS DE PETRÓLEO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5335;
identificação de pessoa colectiva n.º 505951126; data do depó-
sito: 16042003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2002.

17 de Abril de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2000034829

TRANSBONGÁS � TRANSPORTES BONGÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1969;
identificação de pessoa colectiva n.º 501843230; data do depó-
sito: 16042003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2002.

17 de Abril de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2000034659

BONTECA � SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELECTRÓNICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4695;
identificação de pessoa colectiva n.º 504728130; data do depó-
sito: 17042003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2002.

21 de Abril de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2000034683
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VEIGA & MADAIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 555;
identificação de pessoa colectiva n.º 500296278; data do depó-
sito: 21042003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2002.

21 de Abril de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2000034705

PASTELARIA, CAFETARIA A DOÇURA DA PATELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 47 825/
000308; identificação de pessoa colectiva n.º 504871579;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: of. 2 e 3/030414.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a cessação de funções da gerente Ana Clara Ferreira Martins,
por renúncia de 13 de Março de 2003.

Mais certifico que foi registado a alteração do pacto, e, em
consequência, alterados os artigos 3.º e 4.º, os quais passaram a ter
a redacção seguinte:

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, uma de cada sócio.

4.º

A gerência da sociedade, com dispensa de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo necessária a
assinatura de um gerente para que a sociedade fique obrigada em todos
os seus actos e contratos.

Foi depositado o texto completo do estatuto, na sua redacção ac-
tualizada.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Lou-
ra Martins. 2000034853

4 SANTOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5703/
030410; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030410.

Certifico que, por escritura outorgada em 2 de Abril de 2003,
exarada de fl. 63 a fl. 65 do livro n.º 74-E do Cartório Notarial de
Oliveira do Bairro, entre João Carlos dos Santos Oliveira, José
António dos Santos Gomes, Luís Filipe Santos de Oliveira e Fernando
Gomes dos Santos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma 4 Santos � Construções, L.da, e tem
a sua sede à Rua de São Geraldo, 45, lugar da Presa, freguesia de
Santa Joana, concelho de Aveiro.

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

2.º

O objecto social consiste na actividade de construção e venda de
imóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros, dividido em quatro quotas iguais de 2500 euros cada, uma de
cada sócio.

4.º

A gerência da sociedade remunerada, ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a pertencer a todos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção conjunta
de dois sócios gerentes; porém, nos actos de mero expediente é su-
ficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º Fica proibido a qualquer sócio, gerente ou não, envolver a
sociedade em actos ou contratos estranhos ou contrários ao objecto
social, tais como fianças, abonações, letras de favor e responsabili-
dades semelhantes, o que a acontecer, será da responsabilidade única
e pessoal do interveniente, que ainda fica obrigado a indemnizar a
sociedade por qualquer prejuízo que, com isso, lhe cause.

5.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social, mediante deliberação unânime de votos
representativos de 100 % do capital social.

6.º

A divisão de quotas é livre, assim como a sua cessão entre sócios;
porém, na cessão a estranhos, a sociedade, em primeiro lugar e os
sócios não cedentes, em segundo lugar, gozam do direito de prefe-
rência.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, com o consen-
timento do titular, bem como nos casos de falência ou insolvência
do sócio, arresto, arrolamento ou penhora da quota.

2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço aprovado, a pagar em quatro prestações trimestrais, suces-
sivas e iguais.

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

8.º

Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá par-
ticipar em agrupamentos complementares de empresas, bem como
em quaisquer sociedades, inclusive como sócia de responsabilidade
ilimitada.

9.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Lou-
ra Martins. 2000039596

TRIBO TUPI � EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5704/
030411; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030411.

Certifico que, por escritura outorgada em 13 de Janeiro de 2003,
exarada de fl. 100 a fl. 101 do livro n.º 172-E do Cartório Notarial
de Ílhavo, entre Paulo Augusto Ferreira Pinho e Luís César Ferreira
Pinho ou Luís César Pinho, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Tribo Tupi � Empreendimentos Hote-
leiros, L.da, e terá a sua sede na Rua da Aviação Naval, 27, freguesia da
Glória, concelho de Aveiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de restaurantes, cafés,
bares, discotecas, dancetarias, hotéis e afins; actividades de empre-
endimentos hoteleiros; aluguer de maquinaria para restauração e
entretimento; importação e exportação de artesanato, produtos ali-
mentares, utensílios e maquinaria para restauração, hotelaria, disco-
tecas e similares, organização e prestação de serviços de catering;
serviços de entregas de alimentos ao domicilio, take away, fabrico e
venda de produtos alimentares, congelados e prontos para revenda.

3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas: uma do valor
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nominal de 4750 euros, pertencente ao sócio, Paulo Augusto Fer-
reira Pinho, e outra do valor nominal de 250 euros, pertencente ao
sócio Luís César Ferreira de Pinho.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio
Paulo Augusto Ferreira Pinho, desde já nomeado gerente, bastando a
sua assinatura para obrigar a sociedade, validamente em todos os seus
actos e contratos.

5.º

As assembleias gerais da sociedade serão convocadas por meio de
carta registada, dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 2000039618

JOÃO SILVA & DUARTE � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5707/
030415; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020415.

Certifico que, por escritura outorgada em 7 de Abril de 2003,
exarada de fl. 122 a fl. 123 v.º do livro n.º 260-F do 2.º Cartório
Notarial de Aveiro, entre João Martins da Silva e José dos Santos
Duarte, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação de João Silva & Duarte �
Construções Civis, L.da

2.º

Sede

A sede da sociedade fica instalada na Rua das Leiras, 43 e 45,
freguesia de São Bernardo, concelho de Aveiro.

§ único. Poderá a gerência mudar a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir filiais, delegações, sucursais, agências ou outras formas
de representação, em território nacional ou estrangeiro.

3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na construção e reparação de
edifícios, na área da construção civil.

4.º

Capital

O capital social é de 5000 euros, já integralmente realizado em
dinheiro, correspondente à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 3500 euros do sócio João Martins da Silva, e outra do valor
nominal de 1500 euros do sócio José dos Santos Duarte.

5.º

Gerência

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo
necessária a assinatura de dois gerentes para que a sociedade fique
obrigada.

6.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
décuplo do capital social, mediante deliberação unânime dos sócios.

7.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que for penhorada,
arrestada ou, por qualquer forma, objecto de procedimento judicial,
fiscal ou administrativo.

8.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias
salvo quando a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de
convocação.

9.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, que terá direito de preferência na aquisição das quotas
cedidas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, os demais sócios.

10.º

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a iniciar a actividade social
praticando todos os actos da sua competência, e a proceder ao le-
vantamento do capital depositado para pagamento das despesas do
giro social e da constituição da sociedade.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 2000034861

FRUTOS DA TERRA � COMÉRCIO DE FRUTAS
E PRODUTOS HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5708/
030416; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030416.

Certifico que, por escritura outorgada em 6 de Fevereiro de 2003,
exarada de fl. 54 a fl. 55 do livro n.º 160-C do 1.º Cartório Notarial
de Aveiro, entre José Paulo Rodrigues Carquejo e mulher, Isabel Maria
Branquinho Rodrigues de Almeida Carquejo, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Frutos da Terra � Comércio de
Frutas e Produtos Hortícolas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Agos-
tinho Pinheiro, 6, rés-do-chão, freguesia da Vera Cruz, deste conce-
lho de Aveiro.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda a retalho de
frutas e produtos hortícolas, bem como no comércio a retalho de
pastelaria, café e afins.

3.º

1 � O capital social, em dinheiro, é de 15 000 euros e corres-
ponde a duas quotas no valor nominal de 7500 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios José Paulo Rodrigues Carquejo e
Isabel Maria Branquinho Rodrigues de Almeida Carquejo.

2 � Do referido capital encontra-se já realizado 50 % de cada
quota, devendo o restante ser realizado no prazo de 180 dias a con-
tar de hoje.

3 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 150 000 euros.

4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por ambos os sóci-
os, com a remuneração que vier a ser deliberada em assembleia
geral.

2 � Para que a sociedade fique obrigada em todos os actos e con-
tratos é suficiente a intervenção de um sócio gerente.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 2000034888
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CNS NORTE � COMPANHIA NACIONAL
DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5447;
identificação de pessoa colectiva n.º 503153443; data do depó-
sito: 03042003.

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

9 de Abril de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2000032001

VÍDEO-RÁDIO � SOCIEDADE DE RÁDIOS E ARTIGOS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1249/
800227; identificação de pessoa colectiva n.º 500924481; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/030415.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a dissolução e encerramento da liquidação, por mútuo acordo,
tendo as contas sido aprovadas em 27 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 2000034845

SANINDUSA, INDÚSTRIA DE SANITÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2738/
910906; identificação de pessoa colectiva n.º 502615982;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22; número e data da apresen-
tação: 17/030404.

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

Recondução dos conselhos de administração e fiscal, para o
quadriénio de 2003-2006.

Data da deliberação: 13 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000034055

GESCONAV � GESTÃO, CONTABILIDADE
E AVALIAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2313/
890614; identificação de pessoa colectiva n.º 502175079; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 6/030407.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Março de 2003.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000034063

NASALVA � TRANSACÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5700/
030407; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/030407.

Certifico que, por escrituras de 23 de Dezembro de 2002, exarada
a fl. 76 do livro n.º 251-F, e 1 de Abril de 2003, exarada a fl. 4 do
livro n.º 260-F do 2.º Cartório Notarial de Aveiro, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de NASALVA � Transacção
de Imóveis, S. A.

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Aveiro,
freguesia de Esgueira, do concelho de Aveiro.

2 � A administração poderá transferir a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, observados os condi-
cionalismos legais.

3 � A administração poderá criar, transferir ou extinguir sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto o exercício de indústria de constru-
ção civil, empreitadas de obras públicas e particulares, concepção,
edificação e exploração de empreendimentos turísticos, e a compra
e venda de prédios rústicos, urbanos e mistos e a revenda dos adqui-
ridos para esse fim.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros.

5.º

1 � O capital social é representado por 10 000 acções ao porta-
dor, com o valor nominal de 5 euros cada uma, em títulos de 1, 10,
100, 500 ou 1000 acções.

2 � As acções poderão revestir forma meramente escritural, sendo
estas e as que forem tituladas reciprocamente convertíveis, dentro
dos limites e nas condições legalmente estabelecidas.

6.º

Poderão ser exigidas prestações acessórias a título gratuito, além
das entradas, nomeadamente através de prestações de capital, até ao
montante de 1 000 000 de euros, desde que assim venha a ser deli-
berado em assembleia geral.

7.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, por ela eleitos, por um período de três anos, podendo ser
reeleitos, uma ou mais vezes.

8.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto por três membros, eleitos pela assembleia geral, por um pe-
ríodo de três anos, sendo permitida a sua reeleição sem qualquer li-
mitação.

2 � A assembleia geral, ao eleger o conselho de administração,
designará um dos membros para presidente.

9.º

Compete ao conselho de administração exercer, em geral, os mais
amplos poderes de gestão, representando a sociedade perante tercei-
ros, e praticando todos os actos tendentes à realização do objecto
social.

10.º

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

2 � Qualquer administrador poderá fazer representar-se na reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente,
mas cada instrumento de mandato não poderá ser utilizado mais de
uma vez.

3 � É permitido o voto por correspondência.

11.º

Para obrigar a sociedade são necessárias duas assinaturas de dois
membros do conselho de administração.

12.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá
sempre um suplente, a eleger pela assembleia geral, pelo período de
três anos, sendo reeleitos.

13.º

Os membros do conselho de administração e do fiscal único serão
ou não remunerados, conforme o que for decidido pela assembleia
geral.
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14.º

Ficam desde já nomeados para o triénio de 2002-2004, os seguin-
tes membros dos órgãos sociais:

Conselho de administração: presidente � Nélson Antunes Serra;
vice-presidente � Acácio Monteiro Gonçalves; vogal � Pedro Jorge
Pinheiro Serra.

Mesa da assembleia geral: presidente � Gilberto da Silva Marques;
secretário � José Barbosa Rodrigues.

Fiscal único � Dr. João Serrana da Naia Fortes, revisor oficial de
contas n.º 636; suplente � Luciano dos Santos Carvalho, revisor ofi-
cial de contas n.º 969.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000034071

ISABEL, ANA & TERESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4551/
990517; identificação de pessoa colectiva n.º 504470140;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/030407.

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

Cessação de funções da gerente Ana Maria Marques do Carmo
Valente, por renúncia, em 12 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000034098

AUTOR � TECNOLOGIAS MULTIMÉDIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3304/
030407; identificação de pessoa colectiva n.º 503180203;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15, averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 16 e inscrição n.º 17; números e datas das apresentações:
8 e 9/030407 e 6/030423.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a cessação de funções dos administradores Ricardo Manuel Mar-
tins Soares Gonçalves Pereira e Joaquim José Caeiro Chambel, res-
pectivamente, por renúncia de 1 de Dezembro de 2002 e 28 de
Fevereiro de 2003.

Mais certifico que foi registado a designação, por cooptação, para
preenchimento de vagas existentes dos administradores Javier Ro-
drigues Martin, casado, residente na Rua de Bartolomeu Dias, 120,
lote A-5, 30.º-B, Lisboa, e João Carlos de Oliveira Rodrigues Macias
Gomes, casado, residente na Quinta da Bica, Várzea de Sintra, Sintra,
por deliberação de 5 de Março de 2003.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Lou-
ra Martins. 2000034896

AUTO GEIZA � SOCIEDADE DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5011;
identificação de pessoa colectiva n.º 500035164; data do depó-
sito: 08042003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2002.

9 de Abril de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2000034489

DULCIS � SOCIEDADE COMERCIAL DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3431/
941109; identificação de pessoa colectiva n.º 503300268;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e averbamentos n.os 2 e 3 à
inscrição n.º 9; números e data das apresentações: of. 3, 4, 5 e 6/
030409.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a cessação de funções dos gerentes Domingos José de Pinho
Ferreira, António da Silva Ferreira e Aureliano da Silva Ferreira, por
renúncia de 10 de Janeiro de 2003.

Mais certifico que foi registado a alteração do pacto, e, em
consequência, alterados os artigos 3.º e 4.º, os quais passaram a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 9975,95 euros, integralmente realizado em
dinheiro e com os demais valores constantes da escrita e corresponde
à soma de três quotas, sendo: duas quotas do valor nominal 2444,11
euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios António Correia
de Oliveira Marques e Dulce Antónia de Oliveira Moutela Marques,
e uma quota do valor nominal de 5087,73 euros, pertencente à sócia
Elsa Raquel Moutela Marques.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade são necessárias duas assinaturas,
em conjunto, dos gerentes.

Foi depositado o texto completo do estatuto, na sua redacção ac-
tualizada.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 2000039570

SOCIEDADE NOSTRUM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 249;
identificação de pessoa colectiva n.º 500260770; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030411.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a mudança da sede social para a Rua de 31 de Janeiro, 19, 2.º-
-B, freguesia da Glória, Aveiro.

Foi depositado o texto completo do estatuto, na sua redacção ac-
tualizada.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Lou-
ra Martins. 2000039634

CARONITUR � EMPREENDIMENTO TURÍSTICO
DO EDIFÍCIO CARONI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2126/
030410; identificação de pessoa colectiva n.º 501996486; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 2/030410.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a dissolução e encerramento da liquidação, por mútuo acordo,
tendo as contas sido aprovadas em 27 de Março de 2003.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 2000039600

CLIRIA � CASA DE SAÚDE DE AVEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2854/
920507; identificação de pessoa colectiva n.º 502760770; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 1/030414.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a designação do conselho fiscal, para o triénio de 2001-2003,
por deliberação de 31 de Março de 2001, com a seguinte composi-
ção:

Presidente � Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 39, com sede na Ave-
nida da Liberdade, 245, 8.º, C, Lisboa; vogais efectivos � Ana Ale-
xandra Lourenço Dias Pintor Alcântara Guerreiro, casada, residente
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na Rua do Porto Santo, 12-A, Oeiras; Marta Isabel Guardalino da
Silva Penetra, casada, residente na Rua do Dr. António Loureiro
Borges, 8, 6.º, esquerdo, Algés; suplente � Bernardes, Sismeiro &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 25, com
sede no edifício As Caravelas, Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, 5.º,
direito, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 2000034870

DORISMAR � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE BACALHAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3971;
identificação de pessoa colectiva n.º 503862134; data do depó-
sito: 02042003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas, relativas ao exercício do ano de 2001.

9 de Abril de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2000034497

CASTELO DE PAIVA

PAIVAGÁS � COMÉRCIO DE GÁS, L.DA

Sede: Rua da Boavista, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 281/981015; identificação de pessoa colectiva n.º 504279050;
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.

29 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de Vas-
concelos Oliveira. 2001446586

CONSTRUÇÕES FERNANDO DUARTE & TEIXEIRA, L.DA

Sede: Gilde Real, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 277/980904; identificação de pessoa colectiva n.º 504239678;
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.

29 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de Vas-
concelos Oliveira. 2001446578

A. GASPAR & ISAÍAS L.DA

Sede: Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 40/790507; identificação de pessoa colectiva n.º 500828768;
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.

29 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de Vas-
concelos Oliveira. 2001446632

PANISPAIVENSE, L.DA

Sede: Rua da Boavista, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 125/910730; identificação de pessoa colectiva n.º 502599049;
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.

29 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de Vas-
concelos Oliveira. 2001446560

ILPE IBÉRICA � POLIURETANOS, S. A.

Sede: Zona Industrial de Lavagueiras, lotes 7 e 8, Póvoa,
Pedorido, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 475/20020625; identificação de pessoa colectiva
n.º 504761838; data do depósito: 20020319.

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.

29 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de Vas-
concelos Oliveira. 2001446519

ESPINHO

JOEL SILVA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2303/
030324; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030324.

Certifico que, por Joel Francisco da Silva Almeida, solteiro, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Joel Silva � Comércio de
Vestuário, Unipessoal, L.da, com sede na Rua 21, 388, freguesia e
concelho de Espinho.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de vestuário, cal-
çado e miudezas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, pertencente ao Sócio Joel Francisco da Silva Almeida.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta ao sócio
Joel Francisco da Silva Almeida, desde já nomeado gerente, sendo
necessária a sua assinatura para obrigar a sociedade.

5.º

Em todos os casos omissos neste contrato social regularão as dis-
posições legais aplicáveis às sociedades por quotas.

Está conforme o original.

27 de Março de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2003282718

ESCOLA DE DANÇA RAMIREZ & RAMIREZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2305/
030326; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
030326.

Certifico que, por Francisca Concepcion Ramirez Armengol, di-
vorciada, e Eva Lerma Ramirez, solteira, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Escola de Dança Ramirez & Ramirez,
L.da, com sede na Rua 22, 1200, freguesia e concelho de Espinho.
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§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de escola de dança; orga-
nização de eventos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 4000
euros, pertencente à sócia Francisca Concepcion Ramirez Armengol,
e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Eva
Lerma Ramirez.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Francisca
Concepcion Ramirez Armengol, que desde já é nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre e a favor de estranhos
depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro
lugar, e os restantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do di-
reito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Em caso de falecimento, interdição ou incapacidade de qualquer
sócio, a sociedade continuará com os sobrevivos ou capazes e os
herdeiros ou representante legal do sócio falecido ou interdito, de-
vendo aqueles nomear um de entre si que a todos represente na so-
ciedade, enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não determine outras for-
malidades, serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2003342060

J. S. FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2307/
030407; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030407.

Certifico que, por que por Joaquim de Jesus dos Santos Ferreira,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. S. Ferreira, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua 23, 344, 1.º, B, freguesia e concelho
de Espinho.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em administração de condomínios.

ARTIGO 3.º

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

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio, que desde já fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2003282106

ÍLHAVO

MARINHA NOVA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1563/
030509; identificação de pessoa colectiva n.º P 506571203; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030509.

Certifico que entre Joaquim Moreira Ribeiro e mulher, Rosa de
Lurdes da Silva Matos, casados sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, e Luís Miguel de Matos Ribeiro, casado com Susana Cardoso
Batista Ribeiro na comunhão de adquiridos, todos residentes na Rua
de Camilo Castelo Branco, 231, Gafanha da Nazaré, Ílhavo, por
escritura outorgada em 9 de Maio de 2003, exarada a fl. 74 do livro
n.º 240-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Em-
presas de Coimbra, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marinha Nova � Construções,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Camilo Castelo Bran-
co, 227, freguesia de Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda de adqui-
ridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e
titulares seguintes: uma de 7000 euros, pertencente ao sócio Joa-
quim Moreira Ribeiro; uma de 2000 euros, pertencente à sócia Rosa
de Lurdes da Silva Matos, e uma de 1000 euros, pertencente ao sócio
Luís Miguel de Matos Ribeiro.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.
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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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por
lei.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social.

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes da
Cruz. 2002982309

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

4 KROMOS � ACTIVIDADES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4429/030409; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 1/030409.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre Vítor Manuel Correia
Pereira, casado com Mariana de Brito Soares da Silva na comunhão
de adquiridos, residente em Silvares, Macinhata da Seixa, Oliveira de
Azeméis; Milton Gomes Fontoura, viúvo, residente na Rua do Fute-
bol Clube Pinheirense, sem número, Pinheiro da Bemposta; Júlio
Gomes Fontoura, solteiro, maior, residente na Rua de Manuel Luís
Leite Júnior, 310, 6.º D, São João da Madeira, e Hélio Rui Carvalho
da Costa Reis, casado com Sónia Luísa de Lima Martins na comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua dos Combatentes da Grande
Guerra, 40, 3.º, direito, São João da Madeira, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 4 KROMOS � Actividades Grá-
ficas, L.da, e tem a sua sede na Rua do Futebol Clube Pinheirense,
sem número de polícia, freguesia de Pinheiro da Bemposta, conce-
lho de Oliveira de Azeméis.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, delega-
ções, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação da
sociedade, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as actividades de impressão, nome-
adamente tipografia, reprografia, maquetização e afins; prestação de
serviços na área de design e publicidade; comercialização, importa-
ção e exportação de equipamentos e matérias-primas, relacionados
com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à sorna de quatro quotas iguais dos valores no-
minais de 1250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Vítor Manuel Correia Pereira, Milton Gomes Fontoura, Júlio Gomes
Fontoura e Hélio Rui Carvalho da Costa Reis.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Vítor
Manuel Correia Pereira e Milton Gomes Fontoura.

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

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

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos, a titulo gratuito ou oneroso,
mesmo a favor de ascendentes ou descendentes de sócios, fica de-
pendente do consentimento da sociedade, a qual terá sempre direito
de preferência, em primeiro lugar e, em segundo, os sócios que o
queiram exercer e na proporção das suas participações no capital
social.

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomada 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 de um ba-
lanço a realizar para o efeito.

ARTIGO 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.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2003279482
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JESUS FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4424/030403; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 1/030403.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que Carlos Alberto de Jesus Gomes
Ferreira, casado com Maria de Fátima Campos Ferreira na comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua do Mosteiro, constituiu a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jesus Ferreira, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Mosteiro, freguesia de Vila de
Cucujães, concelho de Oliveira de Azeméis.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação e comercialização de cal-
çado.

ARTIGO 3.º

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

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio, que desde já fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

28 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2003279440

SÉRGIO LAMEIRAS � TÁXIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4425/030403; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 2/030403.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que Sérgio Fernando Pinheiro
Lameiras, divorciado, residente em Adães, Ul, constituiu a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sérgio Lameiras � Táxis, Unipessoal,
L.da, com sede no lugar de Adães, freguesia de Ul, concelho de Oli-
veira de Azeméis.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em transporte ocasional de passageiros
em veículos ligeiros; transportes em táxi.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme respec-
tiva deliberação, pertence ao sócio, que desde já é nomeado gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

28 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2003279458

MAIA & SANTOS MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4430/030409; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 8/030409.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre José Joaquim dos Santos
Martins, casado com Maria da Conceição Soares Resende Santos
Martins na comunhão de geral, residente na Rua de Alexandre Her-
culano, 180, 1.º, direito, São João da Madeira, e José Pinho Maia,
casado com Antónia Maria Tarsitano Pinho Maia na comunhão geral,
residente em Fazenda Reunidas, distrito e município de Ibirá, comarca
de Catanduva, São Paulo, Brasil, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maia & Santos Martins, L.da, com
sede no lugar da Quintã, freguesia de Macieira de Sarnes, concelho
de Oliveira de Azeméis.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na promoção imobiliária; compra e venda
de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio José Joaquim
dos Santos Martins, que desde já é nomeado gerente.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade.
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 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.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2003279490

OLIVEIRA DO BAIRRO

SOLIDÁRIOS � FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
E COMUNITÁRIO

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 6; identificação de pessoa colectiva n.º 501612564;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 4/20030512.

Certifico que, em relação à Fundação em epígrafe, foi registado e
recondução dos órgãos sociais para o triénio de 2004-2006, por
deliberação de 12 de Abril de 2003.

Está conforme.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 2000337678

DECORAÇÕES LAJ � PROCELANAS DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 267; identificação de pessoa colectiva n.º 502289023; ins-
crição n.º 5, número e data da apresentação: 3/20030512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução da sociedade e encerramento da liquidação, a partir de 25
de Fevereiro de 2003.

Está conforme.

12 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 2000337660

MARTINS & MATEUS � ÓPTICA MÉDICA DE OLIVEIRA
DO BAIRRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 974; identificação de pessoa colectiva n.º 506136272; ins-
crição n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 7, 8 e 9/20030422.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Dina Maria Lima Martins, por
renúncia de 2 de Abril de 2003, e alteração parcial do pacto, quanto
aos artigos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
2500 euros cada, ambas pertencentes à sócia Maria Almira Baptista
Mateus.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, mantendo-se nomeada gerente a sócia Maria Almira
Baptista Mateus.

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

Foi depositado o pacto social actualizado, na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 2000337473

ALMEIDA & SOBREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 1057; identificação de pessoa colectiva n.º 506532658;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20030423.

Certifico que, por António Isaías Henriques de Almeida e mulher,
Delmira Maria Ferreira Sobreiro, casados na comunhão geral, resi-
dentes na Rua de Gerrido, Vila, Aguada de Cima, Águeda, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Almeida & Sobreiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro Agnelo
Prazeres, 101, freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na venda de lubrificantes e peças
de automóvel.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
António Isaías Henriques de Almeida e Delmira Maria Ferreira So-
breiro.

ARTIGO 4.º

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

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.
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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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por
lei.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou varias 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.

ARTIGO 9.º

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

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

Está conforme.

29 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 2000337562

SANTA MARIA DA FEIRA

TALENTOS & SOLUÇÕES � PESQUISA
DE EXECUTIVOS, L.DA

Sede: Rua de São Nicolau, 21, 3.º, esquerdo,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7837/020701; identificação de pessoa colectiva
n.º 505300877; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 14 e 15/021014.

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

Cessação de funções da gerente Maria de Fátima de Oliveira Bento,
por renúncia.

Data: 15 de Julho de 2002
Designação da gerente Teresa Maria Ferreira da Luz, residente na

Rua de São Nicolau, 21, 3.º, esquerdo, Santa Maria da Feira.
Data: 15 de Julho de 2002.
Foi alterada a redacção dos artigos 1.º, n.º 2 e 4.º, n.º 2 do pacto

social, os quais passam a ter o teor seguinte:

1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Nicolau, 33, 6.º,

AJ, da freguesia e concelho de Santa Maria da Feira.
3 � (Mantêm-se.)

4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é necessária a assinatura de um gerente.
3 � (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000958400

JOSÉ MARQUES & FILHOS, L.DA

Sede: Santo António, Riomeão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 652/661007; identificação de pessoa colectiva
n.º 500499560; inscrição n.º 8; número e data da apresentação:
16/021017.

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

Reforço do capital social para 5100 euros, sendo o aumento de
1658,28 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na
proporção e em reforço das quotas, e foi alterada a redacção do
artigo 4.º do pacto social, o qual passou a ter o teor seguinte:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e outros valores que constituem o activo da sociedade, é de 5100
euros e divide-se em seis quotas iguais no montante de 850 euros
cada, pertencentes uma a Ângelo Ludgero da Silva Marques; uma a
José Nestor da Silva Marques; uma a Luís José da Silva Marques; duas
em comum e sem determinação de parte ou direito a Ângelo Ludgero
da Silva Marques, José Nestor da Silva Marques, Luís José da Silva
Marques e Maria Flora da Silva Marques Ribeiro, e uma em comum
e sem determinação de parte ou direito a Maria Flora da Silva Mar-
ques Ribeiro, Maria Manuela da Silva Marques Ribeiro Iglésias, José
Manuel Marques Ribeiro, Isabel Maria Marques Ribeiro, Ana Cristina
Marques Ribeiro, Manuel Alberto Marques Ribeiro e Teresa Maria
Marques Ribeiro.

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

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000958931

HAPYLOOK � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Sede: Rua de Domitília de Carvalho, 39-A, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7997/021015; identificação de pessoa colectiva
n.º 505598434; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
13/021015.

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

Designação do gerente Abel Cláudio de Andrade Pereira, residente
na Avenida de 23 de Dezembro, 1021, Souto.

Data: 7 de Novembro de 2001.
Foi alterada a redacção dos artigos 1.º, 3.º e 5.º do pacto social,

os quais passam a ter p teor seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma HAPYLOOK � Comércio de
Acessórios de Moda, L.da, a qual tem a sua sede na Rua de Domitília
de Carvalho, 39-A, da freguesia e concelho de Santa Maria da Feira.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro já entrado
na caixa social, é de 25 000 euros, dividido em duas quotas iguais de
12 500 euros, pertencendo cada uma a cada um dos sócios Abel Cláu-
dio Andrade Pereira e Margarida da Silva Monteiro.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 170 � 25 de Julho de 200315 768-(26)

5.º

A administração da sociedade, com ou sem remuneração, de acordo
com deliberação em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou não
sócios que vierem a ser designados, também, em assembleia geral,
ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios Abel Cláudio
Andrade Pereira e Margarida da Silva Monteiro.

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

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000958486

CORREIA & REIS, L.DA

Sede: lugar da Remolha, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8151/030220; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506489361; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/030220.

Certifico que, por Maria dos Anjos Correia dos Reis, Maria Ce-
leste Correia dos Reis e Maria Fernanda Correia dos Reis, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Correia & Reis, L.da, e tem a sua sede
no lugar da Remolha, nesta freguesia e concelho de Santa Maria da
Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede so-
cial ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou
qualquer forma de representação social.

2.º

O seu objecto consiste em cafés.

3.º

O capital social, representado em numerário, é de 450 000$, di-
vidido em três quotas iguais de 150 000$, pertencentes uma a cada
uma das sócias.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura conjunta de dois
gerentes para validamente obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos.

§ 1.º Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em abonações, letras de favor, avales, fianças ou
outras obrigações.

§ 2.º Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes: comprar, vender, tomar e dar de arrendamento ou tres-
passe quaisquer imóveis de e para a sociedade; adquirir veículos auto-
móveis, podendo assinar contratos leasing.

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000157254

FLOR DE PAÇOS DE BRANDÃO � PADARIA
E PASTELARIA, L.DA

Sede: Largo da Mata, 5, Paços de Brandão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8027/021105; identificação de pessoa colectiva
n.º P 505831163; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
22/021105.

Certifico que, por Luís Miguel Alves Pais e Pedro Jorge da Silva
Sousa, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Flor de Paços de Brandão � Padaria
e Pastelaria, L.da, e tem a sua sede no Largo da Mata, 5, da freguesia
de Paços de Brandão, do concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar sucursais.

2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de pão e
pastelaria, cafetaria e snack-bar.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de dois geren-
tes.

§ único. É vedado aos sócios ou procuradores e mandatários o uso
de firma social em actos estranhos à sociedade, tais como letras de
favor, fianças, avales e outros semelhantes, sob pena de serem
responsabilizados.

5.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por penhora ou arresto da quota ou por simples constituição

de garantia de penhor;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota em que não for

adjudicada ao seu titular;
d) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
g) Quando a cessão de quotas a estranhos se verifique sem o con-

sentimento da sociedade.
6.º

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000951554

CONSTRUÇÕES JOSÉ PEIXOTO, VIEIRA & COSTA, L.DA

Sede: Travessa Romana, 26, bloco 1, edifício Palmeiras, 2.º, G,
Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8023/021031; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506231836; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/021031.

Certifico que, por José Rodrigues Peixoto, Jorge da Silva Costa e
António Moreira Vieira, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções José Peixoto, Vieira &
Costa, L.da, com sede na Travessa Romana, 26, bloco 1, edifício
Palmeiras, 2.º, G, da freguesia de Lourosa, concelho de Santa Maria
da Feira.

2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas: duas iguais de 1667 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Jorge da Silva Costa e
António Moreira Vieira, e outra de 1666 euros, pertencente ao só-
cio José Rodrigues Peixoto.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois ge-
rentes.

3 � Em actos de mero expediente, basta a assinatura de um ge-
rente.

4 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em abonações, letras de favor, avales, fianças e ou-
tras obrigações.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, com precedente deliberação da assembleia geral, tomada por
unanimidade, até ao dobro do capital social.

6.º

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

7.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios, nos seguintes
casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Quando a cessão de quotas a estranhos for efectuada sem o

consentimento da sociedade;
c) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída

em massa falida ou insolvente;
d) Por falecimento do sócio;
e) Quando, por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando em parti-
lha por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens, a quota
não for adjudicada, no todo ou em parte, ao respectivo titular;

f) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio.

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.

7 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000951163

MANUEL SILVA & MARQUES, L.DA

Sede: Rua das Forças Armadas, 80, Argoncilhe,
Santa Maria da Feira

(anteriormente Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro Carneiro, 388,
Sanguedo, Santa Maria da Feira)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5417/980220; identificação de pessoa colectiva
n.º 504118129; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 3/021129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo, cujo extracto é o seguinte:

Deslocou a sede para a Rua das Forças Armadas, 80, freguesia de
Argoncilhe, concelho de Santa Maria da Feira.

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

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000957803

DELTOP � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8189/030319; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506060284; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/030319.

Certifico que, por Serafim de Jesus Pereira, Maria Fernanda
Moreira de Sousa e Marina de Sousa Pereira, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DELTOP � Comércio Interna-
cional, L.da, com sede na Zona Industrial do Roligo, freguesia de
Espargo, concelho de Santa Maria da Feira, e durará por tempo
indeterminado.

2 � A gerência da sociedade poderá transferir ou deslocar a sua
sede para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes.

3 � A gerência poderá também criar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e comér-
cio de artigos de óptica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, representado por três quotas, sendo: duas quotas iguais nos
valores de 18 750 euros cada, pertencentes a Maria Fernanda Moreira
de Sousa e Serafim de Jesus Pereira, e uma outra quota no valor de
12 500 euros, pertencente a Marina de Sousa Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta aos sócios Maria Fernanda
Moreira de Sousa e Serafim de Jesus Pereira, desde já nomeados ge-
rentes, sendo bastante a assinatura de qualquer um deles, nos servi-
ços de mero expediente, bem como nos actos de constituição de
simples mandato judicial.

2- Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção dos dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários ou pro-
curadores da sociedade, para a prática de determinados actos ou ca-
tegorias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

À gerência fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designa-
damente em letras de favor, fianças, abonações e outras responsabi-
lidades similares.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do dobro do capital social.
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2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamentos, instalação da sede social, e
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos,
designadamente equipamentos e veículos, bem como tomar de ar-
rendamento bens imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definiti-
vamente matriculada.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000168922

TRANSPORTES CENTRAIS DE GODA, L.DA

Sede: Rua da Quinta da Igreja, 328, Mozelos,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8190/030319; identificação de pessoa colectiva
n.º P 504829394; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/030319.

Certifico que, por Avelino Sousa Pereira Cardoso e Elisabete dos
Santos Mota Cardoso, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Centrais de Goda, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Quinta da Igreja, 328, da freguesia de
Mozelos, do concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar ou encerrar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários de
mercadorias por conta de outrem.

3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de 50 000
euros, dividido em duas quotas, sendo: uma de 42 500 euros, perten-
cente ao sócio Avelino Sousa Pereira Cardoso, e outra de 7500 euros,
pertencente à sócia Elisabete dos Santos Mota Cardoso.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Avelino Sousa Pe-
reira Cardoso, desde já nomeado gerente.

§ único. A sociedade obriga-se validamente em todos os seus ac-
tos e contratos, pela assinatura de um gerente.

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.

6.º

Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares de capital até ao triplo das suas quo-
tas, bem como os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos
de que a mesma carecer, sendo a data e forma de restituição fixadas
em assembleia geral, que delibere o reembolso.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000168965

SIMILCOR � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Sede: Rua do Padre Zé, 1034, freguesia de Santa Maria
de Lamas, concelho de Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8127/030129; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506406903; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
43/030129.

Certifico que, por Paulo Alexandre Gomes de Sousa Pinto e Ana
Maria Pereira da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SIMILCOR � Indústria de Plás-
ticos, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Padre Zé, 1034, freguesia de Santa
Maria de Lamas, concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de plásticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral 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 assinatura de dois gerentes.

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

4 � Para além dos poderes normais poderá ainda a gerência ad-
quirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes contra-
tos de leasing.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.
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3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2000178200

FRANGUILEITÃO � RESTAURAÇÃO E HOTELARIA, L.DA

Sede: Rua de Entre Avenidas, 208, freguesia de Paços
de Brandão, concelho de Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8125/030128; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506348750; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
60/030128.

Certifico que, por Sinésio dos Santos Couceiro e Maria Magdalena
Fernandez dos Santos Couceiro, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FRANGUILEITÃO � Restaura-
ção e Hotelaria, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Entre Avenidas, 208, freguesia de
Paços de Brandão, concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimen-
tos de restauração e hotelaria. Comércio de produtos alimentares e
confecção de alimentos tradicionais.

ARTIGO 3.º

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

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;

b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de falecimento de qualquer sócio, a quem não sucedam
herdeiros legitimários;

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

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

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou 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 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2000178197

JOAQUIM MENDES BARBOSA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Cobaixa, 655, freguesia de Nogueira
da Regedoura, concelho de Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8122/030124; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506429806; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
27/030124.

Certifico que, por Joaquim Mendes Barbosa, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim Mendes Barbosa, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Cobaixa, 655, freguesia de
Nogueira da Regedoura, concelho de Santa Maria da Feira.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucur-
sais, filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer
ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria e transformação de cor-
tiça, seu comércio e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente a ele sócio Joaquim Mendes Barbosa.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 30 vezes o capital social.

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Joaquim Mendes Barbosa,
desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
basta a assinatura de um gerente.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e alugar de longa
duração, e tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecu-
ção dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, e a le-
vantar o capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo de sociedade, a aquisição de equipamento e
instalação da sede social, despesas estas que a sociedade assume logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2000178189

BARROS GOMES & PEDROSA, L.DA

Sede: Rua de Joaquim Domingues Maia, 172, freguesia
de Nogueira da Regedoura, concelho de Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8121/030124; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506412407; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/030124.

Certifico que, por José Vinício de Barros Gomes e Margarida do
Rosário Pedrosa Gomes Catralo, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Barros Gomes & Pedrosa, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Joaquim Domingues Maia, 172, freguesia
de Nogueira da Regedoura, concelho de Santa Maria da Feira.

2 � 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 prestação de serviços de revesti-
mentos de pavimentos e paredes, comercialização dos respectivos
produtos e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
José Vinício de Barros Gomes e Margarida do Rosário Pedrosa Go-
mes Catralo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio José Viní-
cio de Barros Gomes.

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 parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.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.

22 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000178081

RUI FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Trás dos Valos, 15, freguesia de Fiães,
concelho de Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8116/030121; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506343320; inscrição n.º 1.

Certifico que, por Rui Miguel Pereira Ferreira, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rui Ferreira, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua de Trás dos Valos, 15, freguesia de Fiães, concelho de
Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria e comércio de produtos de
cortiça.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao outorgante.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2000178073

TRANSPORTES TAVARES & PEREIRA, L.DA

Sede: Rua Central da Vergada, 64, freguesia de Mozelos,
concelho de Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8115/030121; identificação de pessoa colectiva
n.º P 505576210; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/030121.

Certifico que, por António Gomes Pereira, Ana Paula Tavares
Pereira Gomes e Maria dos Anjos Tavares Pereira, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Tavares & Pereira, L.da,
com sede na Rua Central da Vergada, 64, freguesia de Mozelos, con-
celho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social, em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes rodoviários de mercadorias
por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em três quotas: uma do valor nominal
de 16 000 euros, pertencente ao sócio António Gomes Pereira, e
duas iguais do valor nominal de 16 500 euros, pertencentes uma a
cada uma das restantes sócias.

2 � O capital encontra-se realizado apenas em 50 %, tendo cada
sócio realizado metade da sua quota. A restante metade deverá ser
realizada até 31 de Dezembro de 2005.

3 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeados gerentes os sócios António Gomes Pe-
reira e Ana Paula Tavares Pereira Gomes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos poderes normais, poderá ainda a gerência:
a) Comprar e tomar de arrendamento quaisquer móveis ou imó-

veis de e para a sociedade;
b) Comprar e vender viaturas automóveis de e para a sociedade

podendo celebrar quaisquer contratos leasing;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judi-

cial, excepção feita a inventário;
c) Falência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2000178065

AMORIM & BANDEIRA, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 5, freguesia de Fiães,
concelho de Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8118/030121; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506429598; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
26/030121.

Certifico que, por Jorge Arlindo Duarte Amorim e César Filipe
Pereira Bandeira da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Amorim & Bandeira, L.da, com sede
na Rua de 25 de Abril, 5, freguesia de Fiães, concelho de Santa Maria
da Feira.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em projectos, execução e exploração
em engenharia electrotécnica, gás, infra-estruturas de comunicações
e climatização. Projectos de automação industrial e domótica e sua
execução. Prestação de serviços em consultoria, manutenção, ges-
tão de equipamentos e direcção de obras. Formação, comércio de
equipamentos novos e usados para o sector industrial e terciário.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
incluindo a compra e venda de veículos automóveis, a celebração de
contratos de locação, aluguer de longa duração e abertura de contas,
serão necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

Aos gerentes fica vedado assinar quaisquer documentos que aos
negócios sociais não digam respeito, designadamente letras de fa-
vor, fianças, subfianças e outras responsabilidades similares, sob pena
do infractor tornar-se pessoalmente responsável por tais actos.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios. A cessão, total ou
parcial, de quotas e as respectivas divisões, quando feitas a não só-
cios carecem do consentimento da sociedade e dos sócios não ce-
dentes, reservando-se àquela, em primeiro lugar, e a estes, em se-
gundo, o direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 8.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio a quem não sucedam her-

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

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

sentimento da sociedade, tomada 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 9.º

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

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada, com a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei não
prescrever formalidades especiais.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2000178057

AMBICORK � CORTIÇAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Moure, 720, freguesia de Santa Maria de Lamas,
concelho de Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8105/030109; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506409570; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/030109.

Certifico que, por Maria José Pinto de Sá, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AMBICORK � Cortiças, Unipessoal,
L.da, com sede na Rua de Moure, 720, freguesia de Santa Maria de
Lamas, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples decisão da sócia única, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, indústria, importação, ex-
portação e representação de cortiças, produtos de cortiça e à base
de cortiça, bem como todo o tipo de artigos para embalagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente à outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence à sócia, que desde já é nomeada
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sócia única, fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2000178049

ANAREST � RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida da Buciqueira, 130-A, freguesia da Arrifana,
concelho de Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8103/030108; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506238490; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
34/030108.

Certifico que, por Ana Sacramento Pinto Lourenço, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ANAREST � Restauração, Unipessoal,
L.da, com sede na Avenida da Buciqueira, 130-A, freguesia da
Arrifana, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples decisão da sócia única, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar fi-
liais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de restaurante, snack-bar,
café e adega regional. Fornecimento de refeições ao domicílio.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente a ela sócia.

2 � A sócia única está autorizada a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 150 000 euros.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, pertence à sócia, que desde já é
nomeada gerente, ou a quaisquer outros gerentes que venham a ser
nomeados em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.
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ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2000178170

JOÃO RIBEIRO LIMA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa Romana, 26, lote 1, 5.º, AA, freguesia
de Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8097/021230; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506331776; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
31/021230.

Certifico que, por João Paulo Ribeiro Lima, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma João Ribeiro Lima, Sociedade
Unipessoal, L.da, com sede na Travessa Romana, 26, lote 1, 5.º, AA,
freguesia de Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em contabilidade, consultoria para os ne-
gócios e a gestão; consultoria fiscal e prestação de serviços de apoio
administrativo às empresas e particulares.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão
do sócio único, fica a cargo deste, o qual desde já é nomeado ge-
rente.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o
capital social.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2000178162

IMOBILIUM � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Avenida de 25 de Abril (Rua de São Nicolau, 5.º),
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5927/990222; identificação de pessoa colectiva
n.º 504838370; inscrição n.º 2; números e datas das apresentações:
8/020227 e 1/030107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi reforçado para 10 024 100$, sendo o aumento de 5 024 100$,
realizado em dinheiro, redenominação do capital social para euros,
renominalização das acções para 5 euros, e foi alterada a redacção
do artigo 3.º, n.º 1 do pacto social, a qual passa a ser a seguinte:

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros e encontra-se representado por 10 000
acções, ao portador, do valor nominal de 5 euros cada, podendo haver
títulos de 10, 20, 50 e 100 acções, pertencendo 4900 acções a cada
uma das accionistas Maria Isabel Gomes de Oliveira e Maria de Lurdes
Gomes de Oliveira; 120 acções à accionista ELITRADE � Comér-
cio e Representações, L.da, e 40 acções a cada um dos accionistas
Manuel António Correia da Silva e Paulo Américo Henriques Soares
Gomes.

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

Conferida, está conforme.

13 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000220318

SERRALHARIA CIVIL EMÍLIA PEDROSA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7672/020325; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 6/020325.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, por Maria Emília
Pedrosa dos Santos, viúva, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Serralharia Civil Emília Pedrosa, So-
ciedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Grupo Musi-
cal, 192, freguesia de Argoncilhe, deste concelho.

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

2.º

O seu objecto consiste em serralharia civil.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente reali-
zado em dinheiro representado por uma quota desse montante, per-
tencente à sócia Maria Emília Pedrosa dos Santos.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta à sócia
Maria Emília Pedrosa dos Santos, desde já nomeada gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para validamente obrigar a sociedade em
todos os actos e contratos.

5.º

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

Conferida, está conforme o original.

15 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
1000220317

LIMA & SANTOS, L.DA

Sede: Rua da Velha, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4261/941207; identificação de pessoa colectiva
n.º 503383520; inscrição n.º 5; números e data das apresentações:
35, 36 e 37/021129.
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Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os seguintes registos:

Alteração do pacto.
Artigos: 3.º e 4.º
Capital: 5000,01 euros.
Sócios e quotas:
l) José Alberto Leite da Silva, com 3333,34 euros;
2) José Manuel dos Santos Lima, com 1666,67 euros.
Gerência: fica a cargo de ambos os sócios José Alberto Leite da

Silva, residente na Rua dos Mártires, 240, Lomba, Escapães, e José
Manuel dos Santos Lima, residente na Rua da Alçada, 9, Carvalhosa,
já designados gerentes.

Forma de obrigar: com a assinatura conjunta de ambos os geren-
tes.

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

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000957854

FEIRIPER � SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Sede: Rua do 5 de Outubro, Zona Industrial do Cavaco,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6166/991025; identificação de pessoa colectiva
n.º 504566296; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
26/021202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram designa-
dos os órgãos sociais para o triénio de 2002-2004.

Data: 4 de Abril de 2002.
Conselho de administração: presidente � Jacques de Oliveira; vice-

-presidente � Jean Georges Jaehrling; vogal � Denis Picard, em
representação da sociedade Unilec, S. A.

Fiscal único � Carlos Teixeira & Noé Gomes, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por Noé Gonçalves Gomes;
suplente � Paula Saraiva & Manuel Pereira, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Ana Paula Monteiro Barbeitos
Saraiva e Silva.

Conferida, está conforme.

4 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2000178030

MACLA CONTA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Avenida de 23 de Dezembro, Souto, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5856/990211; identificação de pessoa colectiva
n.º 504436350; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
16/021204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução.

Prazo para a liquidação o legal do n.º 1 do artigo 150.º do Código
das Sociedades Comerciais.

Conferida, está conforme.

3 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2000957978

PHILSYSTEC � SISTEMAS E TECNOLOGIAS
DE ELECTRÓNICA, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, 19-F, fracção AG, 3.º,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7499/020117; identificação de pessoa colectiva
n.º 505939320; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 13 e 14/021213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
o gerente Vítor Manuel Lopes de Frias Torres, por óbito.

Data: 8 de Outubro de 2002.
Foi designado gerente João Manuel Martins Ratinho, residente na

Rua 16, 8, Bairro da Encanação, Santa Maria dos Olivais, Lisboa,
Data: 23 de Outubro de 2002.

Conferida, está conforme.

21 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000174531

NOGUEICORK � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE CORTIÇA, L.DA

Sede: Rua do Senhor da Pedra, 387, Nogueira da Regedoura,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4007/940202; identificação de pessoa colectiva
n.º 503271446; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
4/021205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi reforçado para 5000 euros, sendo o aumento de 1508,42
euros, 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 4.º do pacto social, a qual passa
a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

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

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

Conferida, está conforme.

24 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000956467

JOAQUIM JORGE MOREIRA � PICHELARIA
E CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Central da Goda, 334, loja E, freguesia de Mozelos,
concelho de Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8174/030306; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506499375; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
24/030306.

Certifico que, por Joaquim Jorge Gomes Moreira, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Joaquim Jorge Moreira �
Pichelaria e Canalizações, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua
Central de Goda, 334, loja E, freguesia de Mozelos, concelho de Santa
Maria da Feira.

ARTIGO 2.º

A sede pode ser transferida para outro local do concelho e, ainda,
criar ou extinguir filiais, sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação, por simples deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de mon-
tagem, reparação e assistência técnica em pichelaria, canalização,
aquecimento central, sistemas hidráulicos, de ventilação, em apare-
lhos de climatização, montagem e transformação de componentes
de climatizadores, elaboração de projectos e instalações em telha-
dos, caleiras e fachadas, interiores e exteriores, comercialização de
produtos e artigos afins e acessórios, compra e venda de proprieda-
des e actividades conexas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, pertencente ao sócio Joaquim Jorge Gomes Moreira.
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ARTIGO 5.º

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

§ único. A sociedade poderá constituir mandatários, nos termos
da lei.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá celebrar negócios com a sociedade, desde que sir-
va a prossecução do objecto social.

Declarou ainda o outorgante:
Que a gerência fica desde já autorizada a proceder de imediato ao

levantamento do capital social depositado, o qual se destina à aqui-
sição de bens inerentes ao funcionamento da sociedade.

Que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal por quotas.

Conferida, está conforme.

4 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2000160689

MATERVALE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua dos Moinhos, lugar da Azenha, freguesia
e concelho de Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8108/030113; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506429598; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
26/030121.

Certifico que, por Américo Almeida Pinheiro e Maria Isabel da
Silva Oliveira Pinheiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de MATERVALE � Mate-
riais de Construção, L.da, e tem a sua sede no lugar de Paradela, fre-
guesia do Vale, deste concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por deliberação da gerência, a sede poderá ser mudada
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de
representação social.

2.º

O seu objecto consiste no comércio de materiais de construção,
tintas e revestimentos, produtos em madeira, ferramentas, ferragens,
máquinas e acessórios.

3.º

O capital social é de 100 000 euros, e divide-se em duas quotas
iguais de 50 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Do referido capital, encontra-se realizado no tocante a metade,
devendo a restante metade ser realizada dentro de três anos a contar
de hoje.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de qualquer dos gerentes, ficando estes desde
já autorizados a comprar ou vender veículos automóveis de e para a
sociedade.

§ 2.º Fica desde já vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
quaisquer actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designa-
damente em abonações, letras de favor, avales, fianças ou outras
obrigações.

5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital até 10 vezes o capital social.

6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade suprimentos, nos termos e
condições que forem deliberados em assembleia geral.

7.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém, quando feita a
estranhos, carece do consentimento da sociedade, a quem é também

conferido o direito de preferência na aquisição, em primeiro lugar, e
ao sócio não cedente, em segundo lugar.

8.º

Aos sócios fica vedado por si ou por interposta pessoa, praticar
actos de concorrência com a actividade da sociedade, nas áreas em
que esta opere.

Conferida, está conforme.

3 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2000160662

CARLA NEVES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Adelaide, 253, Nogueira da Regedoura,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8161/030228; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506435814; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/030228.

Certifico que, por Carla Maria Alves das Neves, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Carla Neves, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua da Adelaide, 253, freguesia de Nogueira da Regedoura,
concelho de Santa Maria da Feira.

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

2.º

O objecto social consiste em salão de cabeleireira.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, fica afecta à única sócia, desde já nomeada gerente.

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

5.º

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

6.º

A sociedade iniciará imediatamente a actividade, com incumbên-
cia para a gerência de praticar todos os actos da sua competência,
ficando desde já autorizada a proceder aos levantamentos e movi-
mentação de contas bancárias que forem necessários ao giro comer-
cial.

Conferida, está conforme.

27 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000160190

ANA DULCE DA SILVA SOARES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Fernando Miranda, 11, rés-do-chão,
esquerdo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8159/030225; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506496708; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
25/030225.
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Certifico que, por Ana Dulce da Silva Soares, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Ana Dulce da Silva Soares, Unipessoal,
L.da, com sede na Rua do Dr. Fernando Miranda, 11, rés-do-chão,
esquerdo, da freguesia e concelho de Santa Maria da Feira.

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

2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso e a retalho de
calçado, marroquinaria e acessórios de moda, importação e exporta-
ção.

3.º

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

4.º

Fica autorizada a sócia única a celebrar com a sociedade todos os
negócios jurídicos conducentes à prossecução do objecto da socie-
dade, nos termos previstos pelo artigo 270.º-F do Código das Soci-
edades Comerciais.

5.º

Por decisão da sócia única, a sociedade pode exigir prestações
suplementares de capital, até ao montante máximo total de 50 000
euros, nas condições que vierem a ser estabelecidas.

6.º

Compete à sócia única deliberar a modificação da sociedade em
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão da quota ou
aumento de capital social por entrada de novo ou novos sócios e
autorizar a gerência a praticar os actos contratuais e legais necessá-
rios para tomar exequível aquela decisão.

7.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, compete à sócia
única Ana Dulce da Silva Soares, a qual é desde já nomeada gerente.

2 � A gerência dispõe dos mais amplos poderes necessários para
assegurar a gestão corrente dos negócios da sociedade e efectuar todas
as operações relativas ao objecto social, podendo, designadamente:

a) Adquirir, vender, permutar ou, de qualquer outro modo, one-
rar, bens móveis ou imóveis, incluindo veículos automóveis;

b) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer pleitos judiciais e
extrajudiciais, podendo conferir mandato para o efeito;

c) Subscrever contratos de locação financeira ou de trespasse de
estabelecimentos comerciais;

d) Tomar de arrendamento qualquer local para os fins sociais e
alterar ou rescindir os respectivos contratos.

3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos em
juízo e fora dele, activa e passivamente, mediante a assinatura de
um gerente.

8.º

Na deliberação sobre a aplicação dos resultados, a assembleia ge-
ral não está sujeita a outras limitações que não sejam as emergentes
de disposições legais imperativas, podendo o lucro ser aplicado, no
todo ou em parte, na constituição ou reforço de reservas e na pros-
secução de quaisquer outros interesses da sociedade.

9.º

1 � A sociedade assume todas as despesas com a sua constituição
e registo.

2 � Igualmente assume a sociedade, com o seu registo definitivo,
todos os direitos e obrigações decorrentes dos negócios jurídicos por
si celebrados entre a sua constituição e registo.

3 � A gerente nomeada no presente contrato, fica desde já auto-
rizada ao levantamento do capital social para fazer face às despesas
de constituição, registo, instalação e equipamento da sociedade.

Conferida, está conforme.

18 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000160158

CORTIÇAS DA LAVANDEIRA, L.DA

Sede: Avenida Nova, 10, São João de Ver,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8157/030225; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506333825; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/030225.

Certifico que, por António de Oliveira e Silva e David Raimundo
de Oliveira e Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Cortiças da Lavandeira, L.da,
e tem a sua sede na Avenida Nova, 10, freguesia de São João de Ver,
deste concelho de Santa Maria do Feira.

§ único. Por deliberação da gerência, a sede poderá ser mudada
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de
representação social.

2.º

O seu objecto consiste na transformação de cortiça; fabricação e
comércio de artigos de cortiça e seus derivados; prestação de servi-
ços às indústrias da cortiça.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros, e divide-se em duas quotas iguais de 5000 euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é suficien-
te a assinatura de qualquer dos gerentes.

§ único. Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em quaisquer actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em abonações, letras de favor, avales, fianças ou
outras obrigações.

5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital até 10 vezes o capital social.

6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade suprimentos, nos termos e
condições que forem deliberados em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

18 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000160131

PALHEIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Alto da Pinta, 71, Canedo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7374/011115; identificação de pessoa colectiva
n.º 505806746; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: of. 17 e 19/021205.

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

Cessação de funções dos gerentes Manuel de Sousa Fernandes
Palheira e Emília Azevedo Martins, por renúncia.

Data: 1 de Outubro de 2002.
Foi alterada a redacção dos artigos 3.º e § 1.º do 4.º do pacto so-

cial, os quais passam a ter o teor seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, divi-
dido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios.
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4.º

§ 1.º A sociedade fica obrigada com duas assinaturas.

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

Conferida, está conforme.

28 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000955533

TRANSPORTES HENRIQUE COELHO, L.DA

Sede: Rua da Serradinha, 222, lugar do Murado, Mozelos,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5865/990303; identificação de pessoa colectiva
n.º 504482670; inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresen-
tações: 31 e 32/021129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
o gerente Ângelo Rodrigues Coelho, por renúncia.

Data: 28 de Novembro de 2002.
O capital social foi reforçado para 200 000 euros, sendo o au-

mento de 150 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito da se-
guinte forma: 90 000 euros, pelo sócio José Henrique da Silva Coe-
lho, e 60 000 euros, pela sócia Paula Cristina Alves da Silva Fontes,
em reforço das respectivas quotas.

Alteração do pacto, quanto aos artigos 3.º e n.os 2 e 3 do 5.º, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 200 000 euros, dividido em duas quotas: uma de 120 000 euros,
pertencente ao sócio José Henrique da Silva Coelho, e outra de
80 000 euros, pertencente à sócia Paula Cristina Alves da Silva
Fontes.

ARTIGO 5.º

2 � A gerência da sociedade, fica atribuída a ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

3 � A sociedade fica obrigada com a assinatura do gerente, com
capacidade profissional, José Henrique da Silva Coelho, ou por quem
este constituir seu mandatário.

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

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000957846

JUSTINO D. OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 1, 1400, Mozelos,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8035/021107; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506277232; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
22/021107.

Certifico que, por Justino Dias de Oliveira, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Justino D. Oliveira, Unipessoal,
L.da

2 � Tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 1, 1400, freguesia de
Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de restaurante, churrasqueira,
café e bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, repre-
sentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio, que desde já fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Conferida, está conforme.

12 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000167136

A. & J. LEAL � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Rua da Feira dos Dez, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8021/021029; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506140059; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
30/021029.

Certifico que, por Américo Leal Teixeira e João Paulo das Neves
Abelha Leal, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. & J. Leal � Mediação de Se-
guros, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Feira dos Dez, freguesia de Lourosa,
concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

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

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, sendo necessário, para tanto, a deliberação da assembleia geral
com a maioria de 75 % do capital social, e no montante máximo de
250 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência fica a cargo de quem for nomeado em assembleia
geral e com a remuneração por esta fixada.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Paulo das Neves
Abelha Leal.

3 � A sociedade fica obrigada, incluindo a compra e venda de
quaisquer imobilizado e a tomada para si de arrendamento de qual-
quer local, pela assinatura de um gerente, ou de um procurador da
sociedade, nos precisos termos do seu mandato.
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ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos, depende do consentimento da
sociedade, gozando os sócios não cedentes, do direito de preferên-
cia.

ARTIGO 6.º

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

a) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, providência
cautelar, apreensão judicial, ou qualquer outro procedimento judicial;

b) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
c) Quando o sócio praticar actos lesivos à sociedade ou que pre-

judiquem a sua reputação.
2 � O valor da amortização será o do respectivo valor nominal,

ou o que resultar do último balanço aprovado, se este for inferior, a
liquidar em duas prestações semestrais, sem juros.

3 � A sociedade poderá, em substituição da amortização, optar
por adquirir ela própria a quota, ou fazê-la adquirir por outros sócios
estranhos.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade goza do direito de excluir qualquer sócio,
verificando-se alguns dos fundamentos previstos no artigo 6.º

2 � O valor da quota a pagar ao sócio a excluir, será igual ao
previsto no artigo 6.º

ARTIGO 8.º

1 � Em caso de morte de qualquer dos sócios, os sobrevivos de-
cidirão se os herdeiros do falecido continuarão, ou não, na socie-
dade.

2 � Se for decidido que não continuarão, a quota poderá ser ad-
quirida, em primeiro lugar, pelos restantes sócios, e depois, por qual-
quer pessoa por estes indicada.

3 � O valor da quota a pagar aos herdeiros será o que resultar de
um balanço especificamente efectuado para esse efeito, liquidado em
duas prestações semestrais, sem juros.

ARTIGO 9.º

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

Conferida, está conforme.

7 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000167055

LEPIDUS � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8016/021028; identificação de pessoa colectiva
n.º P 560352231; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
22/021028.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, por Luís Filipe
Ribeiro Dias de Pinho, e Sílvia Maria Pereira Pais, casada com Manuel
António Fonseca Oliveira Pais na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LEPIDUS � Comércio de Equipamen-
tos de Telecomunicações, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de São
Nicolau, 19, rés-do-chão, freguesia e concelho de Santa Maria da
Feira.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma
de representação social, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio, representação e assistên-
cia técnica de todo o tipo de artigos e equipamentos de telecomuni-
cações e comunicações; prestação de serviços administrativo e de
angariação de clientes para empresas na área das comunicações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 9000
euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Ribeiro Dias de Pinho, e uma
do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Sílvia Maria
Pereira Pais.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a cinco vezes o ca-
pital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade nos seus actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes,
excepto nos casos de mero expediente, em que basta a assinatura de
qualquer um deles.

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

4 � Em ampliação da esfera normal de sua competência, a ge-
rência poderá comprar ou vender veículos automóveis de e para a
sociedade, bem como assinar contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

Conferida, está conforme.

6 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000174876

SHOT�S � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua da Tapadinha, 1260, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8014/021028; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506190960; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/021028.
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Certifico que, por Agostinho Pereira da Silva e Maria de Fátima
Oliveira e Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SHOT�S � Comércio de Têxteis, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua da Tapadinha, 1260, da freguesia de
Lourosa, do concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma
de representação socialm em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na comercialização, importação, exporta-
ção e representação de têxteis, vestuário e acessórios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas: uma de 7500 euros, perten-
cente ao sócio Agostinho Pereira da Silva, e outra de 2500 euros,
pertencente à sócia Maria de Fátima Oliveira e Silva.

2 � O referido capital encontra-se realizado quanto a 50 %, tendo
cada sócio realizado apenas metade da sua quota. A restante metade
deve ser realizada até ao limite de seis meses a contar de hoje.

3 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a cinco vezes o ca-
pital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Agostinho
Pereira da Silva, que desde já é nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

Conferida, está conforme.

6 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000156967

JHP � INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 1, lugar de Arial, 1231,
São João de Ver, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8029/021105; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506352315; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
26/021105.

Certifico que, por José Gomes de Oliveira, Hélder Ernesto Ferreira
Pinto e Paulo Jorge Fernandes Pintassilgo, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JHP � Informática, L.da, com sede
na Estrada Nacional n.º 1, lugar de Arial, 1231, freguesia de São João
de Ver, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio, representações e assistên-
cia técnica de material e equipamentos informáticos. Criação de
páginas em suporte informático. Formação profissional. Consultoria
informática. Prestação de serviços informáticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 000 euros, e está dividido em três quotas iguais do valor nominal
de 4000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
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d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade.
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 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.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000167110

RUI SOUSA & PAULA SANTOS, L.DA

Sede: Rua da Aliança Futebol Club, 63, Arrifana,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8090/021226; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506333272; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/021226.

Certifico que, por Rui Manuel Soares de Sousa e mulher, Paula
Cristina Dias dos Santos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rui Sousa & Paula Santos, L.da, com
sede na Rua da Aliança Futebol Club, 63, freguesia de Arrifana, con-
celho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no aluguer e comercialização de casse-
tes de vídeo e DVD. Comercialização de produtos alimentares e ta-
baco, bem como de bebidas.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000157041

SOINROCORK � INDÚSTRIA DE ROLHAS
DE CORTIÇA, L.DA

Sede: Rua do Comendador Sílvio, 581, Lourosa,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8087/021220; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506313980; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
37/021220.

Certifico que por Nuno Amaro Leite Lima, Sandra Mariana Leite
Lima da Silva, Armindo Manuel Martins da Silva, Maria do Carmo
Soares Pinto Castro e Américo Pereira Rodrigues, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SOINROCORK � Indústria de Rolhas
de Cortiça, L.da, e tem a sua sede na Rua do Comendador Sílvio, 581,
freguesia de Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de
representação social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação, transformação e comércio
de rolhas de cortiça.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em cinco quotas: uma do valor nominal
de 150 euros, pertencente ao sócio Nuno Amaro Leite Lima; outra
do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Sandra Mariana
Leite Lima da Silva; uma do valor nominal de 1250 euros, perten-
cente ao sócio Armindo Manuel Martins da Silva; outra do valor
nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria do Carmo Soares
Pinto Castro, e outra do valor nominal de 600 euros, pertencente
ao sócio Américo Pereira Rodrigues.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Nuno Amaro
Leite Lima, que desde já é nomeado gerente.

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

3 � Em ampliação à sua esfera normal de competência, o ge-
rente poderá celebrar contratos de aquisição de viaturas, incluindo a
aquisição em leasing ou aluguer de longa duração.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em
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primeiro lugar, e os restantes sócios não cedentes, em segundo lu-
gar, do direito de preferência, na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
g) 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

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

ARTIGO 8.º

Aos gerentes fica expressamente proibido o uso da firma em quais-
quer actos ou negócios estranhos à sociedade, nomeadamente em le-
tras, fianças, abonações e outras responsabilidades congéneres, sob
pena de se tomarem pessoalmente responsáveis pelo cumprimento
e perder, em favor dos restantes sócios, o que lhe pertencer nos
lucros sociais apurados no ano em que a infracção for cometida.

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000167225

SERVWINE � CORTIÇAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Beire, 415, São João de Ver,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8086/021220; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506416097; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
36/021220.

Certifico que, por Sérgio da Silva Soares, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de SERVWINE � Cortiças, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Beire, 415, da freguesia de São João
de Ver, do concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma
de representação social, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria transformadora de cortiça.
Comércio, importação e exportação e tratamento de produtos de
cortiça, à base de cortiça e de cortiça em bruto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

2 � Fica o sócio autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão
do sócio único, pertence a ele sócio, que desde já é nomeado geren-
te, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a soci-
edade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.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.

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000167233

VIEIRA & MOREIRA, L.DA

Sede: Estrada Real Meia Légua, 682, Escapães,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8085/021220; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506409244; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
35/021220.

Certifico que, por Arménio Moreira Alves e Daniel Vieira de
Freitas, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vieira & Moreira, L.da, com sede na
Estrada Real Meia Légua, 682, freguesia de Escapães, concelho de
Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria e comércio de produtos
diversos, nomeadamente calçado e componentes para o calçado.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade.
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 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.

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000167250

JOAURY � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Quinta da Igreja, 551, Mozelos,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8081/021220; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506409295; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/021220.

Certifico que, por Joaquim Marques dos Santos e Áurea Fernanda
Correia Cardoso, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JOAURY � Promoção Imobiliária,
L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Quinta da Igreja, 551, da fregue-
sia de Mozelos, do concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma
de representação social, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na promoção imobiliária. Construção civil
e obras públicas. Compra e venda de bens imóveis, revenda dos ad-
quiridos para esse fim, arrendamento, demolições e terraplenagens.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em duas quotas iguais de 3000 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é suficiente a assinatura do gerente Joaquim
Marques dos Santos ou a assinatura da gerente Áurea Fernanda Cor-
reia Cardoso, em conjunto, com qualquer outro gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000167241

JACINTO ALVES SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Fronteira, casa 66, São Paio de Oleiros,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8074/021213; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506412385; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
24/021213.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, por Jacinto Alves
da Silva, casado com Curália Sofia Ferreira Alves na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jacinto Alves Silva, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Rua da Fronteira, casa 66, freguesia de São
Paio de Oleiros, concelho de Santa Maria da Feira.

2 � 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 sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, em qualquer ponto
do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria e transformação de cor-
tiça, comércio e exportação da mesma cortiça.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente a ele sócio Jacinto Alves da Silva.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual a 30 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Jacinto Alves da Silva, desde
já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à socie-
dade, que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
basta a assinatura de um gerente.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e aluguer de
longa duração, bem como comprar e tomar de arrendamento imó-
veis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes o seu
registo definitivo, e a levantar o capital social depositado, a fim de
custear as despesas de constituição, registo de sociedade, a aquisição
de equipamento e instalação da sede social, despesas estas que a so-
ciedade assume, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

26 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000178014

A. G. � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Sede: Rua do Professor Paulino Amorim, 160, Mozelos,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8173/030306; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506357678; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/030306.

Certifico que, por Álvaro Jesus Coelho e Maria da Graça Pereira
dos Santos Coelho, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. G. � Organização de Eventos, L.da,
com sede na Rua do Professor Paulino Amorim, 160, freguesia de
Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na organização de eventos e festas.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o capi-
tal social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade.
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 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.

Conferida, está conforme.

10 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000167101

TRUSTACCOUNT � CONTABILIDADE E AUDITORIA, L.DA

Sede: Rua das Oliveiras, 14, E-3, freguesia de São João
de Ver, concelho de Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8102/030108; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506313115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/030108.

Certifico que por Aurélio Ferreira Oliveira e Rosa Maria Moreira
da Costa, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRUSTACCOUNT � Contabilidade
e Auditoria, L.da, com sede na Rua das Oliveiras, 14, E-3, freguesia
de São João de Ver, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades de contabilidade, audito-
ria e consultoria económica e financeira.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
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 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.

Conferida, está conforme.

1 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2000172016

YOURPACK � EMBALAGENS E DERIVADOS, L.DA

Sede: Avenida do Matoso, 205, apartado 63,
Paços de Brandão, Santa Maria da Feira

(anteriormente Rua da Tebosa, 1100, Pedroso,
Vila Nova de Gaia)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8101/030107; identificação de pessoa colectiva
n.º 505681269; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
16/030107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo, cujo extracto é o seguinte:

Mudou a sede para a Avenida do Matoso, 205, apartado 63, fre-
guesia de Paços de Brandão, concelho de Santa Maria da Feira.

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

Conferida, está conforme.

4 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2000178120

FLOR VERDE � INDÚSTRIA DE ESPUMAS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Riomeão, Santa Maria da Feira
(anteriormente Rua do Meiral, 281, Pereira, Argoncilhe,

Santa Maria da Feira)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5770/981126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504298321; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 28/030310.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo, cujo extracto é o seguinte:

Deslocou a sede para a Zona Industrial de Riomeão, freguesia de
Riomeão, concelho de Santa Maria da Feira.

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

Conferida, está conforme.

21 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000156975

CONSTRUÇÕES PEDRO, OLIVEIRA & COSTA, L.DA

Sede: Rua de João Paulo II, São Vicente, Louredo,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5322/971230; identificação de pessoa colectiva
n.º 504058185; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 8 e 9/030305.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
o gerente Manuel Adriano Moreira da Costa, por renuncia, em 1 de
Outubro de 2002, e foi alterada a redacção do artigo 3.º do pacto
social, a qual passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de 7481,97
euros, dividido em duas quotas: uma de 3740,98 euros, pertencente
ao sócio Manuel Pedro Pereira Correia, e outra de 3740,98 euros,
pertencente ao sócio Manuel Augusto da Costa Oliveira.

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

Conferida, está conforme.

4 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2000160603

M. VALENTE SILVA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Monte, 73, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7125/010809; identificação de pessoa colectiva
n.º 505606461; inscrições n.os 2 e 3; números e datas das apre-
sentações: 7/030131 e 2/030313.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 31 de Janeiro de 2003.

Conferida, está conforme.

15 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000167900

VIVEIROS QUINTA DA CAMPINHA, L.DA

(anteriormente denominava-se VIVEIROS NORPLANTAS
FEIRA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7072/010727; identificação de pessoa colectiva
n.º 505584786; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 27 e 28/020621.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente António da Rocha Cardoso re-
núncia.

Data: 17 de Maio de 2002.
Designação da gerente Maria Fernanda Ribeiro dos Santos, resi-

dente na Avenida de António Henriques, 130, São João da Madeira.
Data: 17 de Maio de 2002,
Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 1.º (denomina-

ção) e 4.º (gerência), cuja redacção actualizada é a seguinte:

1.º

§ 1.º A sociedade adopta a firma Viveiros Quinta da Campinha,
L.da, e tem a sua sede social no lugar de Carvalhosa, da freguesia de
Sanfins, do concelho de Santa Maria da Feira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo necessário a assinatura de um gerente para
validamente obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o registo
deste acto, no prazo de três meses a contar de hoje.

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

Conferida, está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000956750

CANTINHO DOS M�S � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Jornal Correio da Feira, 11, 1.º,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8134/030204; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506413284; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
20/030204.

Certifico que, por Sónia Manuela Gomes de Oliveira e Emília
Manuela Gomes da Conceição, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Cantinho dos M�S � Im-
portação, Exportação e Comercialização de Vestuário, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Jornal Correio da Feira, 11, 1.º, na cidade de
Santa Maria da Feira, podendo, mediante simples deliberação da as-
sembleia geral, ser deslocada para outro local dentro do concelho ou
para concelho limítrofe, bem como ser criadas sucursais, agências
ou outras formas de representação, no território nacional ou estran-
geiro.

2.º

A sociedade tem por objecto social a importação, exportação e
comercialização de vestuário, calçado e acessórios.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, dividido em duas quotas, sendo: uma de 1000 euros, perten-
cente à sócia Emília Manuela Gomes da Conceição, e outra de 4000
euros, pertencente à sócia Sónia Manuela Gomes de Oliveira.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, será designada
em reunião da assembleia geral convocada para o efeito.

1 � Podem ser nomeados para o exercício das funções de gerente,
quaisquer pessoas estranhas à sociedade.

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

5.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livremente permitida;
a cessão a estranhos, depende do consentimento da sociedade, go-

zando esta, em primeiro lugar, e em segundo, os sócios não ceden-
tes, do direito de preferência, se aquela dele não quiser usar.

6.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
subsistirá com os seus herdeiros ou representantes legais, se aqueles
pretendam fazer parte dela, nomeando um entre si que a todos re-
presente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

7.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital, desde que a assembleia geral o delibere por unanimi-
dade, até ao montante de 100 000 euros.

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

8.º

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

9.º

A sociedade poderá efectuar a amortização da quota de qualquer
sócio, quando esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando
for incluída em massa falida ou insolvente, ou quando, fora dos ca-
sos previstos na lei, for cedida sem consentimento da sociedade.

10.º

As assembleias gerais são convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 15 dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convoca-
ção.

Conferida, está conforme.

27 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000156800

RESTAURANTE MARISQUEIRA DA LAPA, L.DA

Sede: Rua das Fradas, 25, São Paio de Oleiros,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8070/021205; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506299937; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/021205.

Certifico que, por Carlos Alberto Cardoso de Melo, Vítor Manuel
Cardoso de Melo e Virgílio Fernando Alves Martins, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Restaurante Marisqueira da Lapa, L.da,
com sede na Rua das Fradas, 25, da freguesia de São Paio de Oleiros,
do concelho de Santa Maria da Feira.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimen-
tos hoteleiros, restaurantes, snacks e estabelecimentos de bebidas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 15 000
euros e corresponde à soma de três quotas iguais de 5000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois ge-
rentes.
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3 � A gerência poderá comprar e vender bens móveis ou imó-
veis de e para a sociedade.

4 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em abonações, letras de favor, avales, fianças e ou-
tras obrigações.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, com precedente deliberação da assembleia geral, tomada por
unanimidade, até ao triplo do capital social, bem como poderão os
sócios fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma carecer, nos
termos e condições a deliberar igualmente em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

24 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000957994

EMICORK � CORTIÇAS, L.DA

(anteriormente EMICORK � CORTIÇAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA)

Sede: Rua da Mocidade, 436-B, Nogueira da Regedoura,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5958/990505; identificação de pessoa colectiva
n.º 504592904; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
35/030225.

Certifico que a sociedade em epígrafe, se transformou em socie-
dade plural por quotas, e foi alterada a redacção dos artigos 1.º, 4.º,
5.º, 6.º, 7.º e 8.º do pacto social, os quais passam a ter o teor se-
guinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EMICORK � Cortiças, L.da

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5237,37 euros, integralmente realizado em
numerário, representado por duas quotas: uma no valor nominal de
2618,68 euros, pertencente à sócia Sara Sofia de Oliveira Santos, e
uma no valor nominal de 2618,69 euros, pertencente à sócia Maria
Emília Cardoso Gomes Moreira.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante global no dobro do montante correspondente ao capi-
tal social.

ARTIGO 6.º

1 � As cessões de quotas e as correspectivas divisões são sempre
dependentes do consentimento da sociedade.

2 � A sociedade tem direito de preferência, relativamente às ces-
sões de quotas que os sócios se proponham fazer a estranhos.

3 � Subsidiariamente, quando a sociedade não puder ou não qui-
ser exercer o seu direito de preferência, têm também os sócios esse
direito na proporção das quotas de que forem titulares.

4 � O sócio cedente apresentará aos restantes sócios proposta
que contenha o preço, forma e prazo de pagamento e, ainda, a iden-
tificação do eventual adquirente, devendo ser dada resposta pelos
sócios no prazo de 30 dias.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade será exercida pelo gerente ou gerentes
que forem nomeados em assembleia geral.

§ 1.º Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Emília Cardoso
Gomes Moreira, sendo bastante a sua assinatura para obrigar a socie-
dade em todos os seus actos e contratos.

§ 2.º A gerência fica autorizada a comprar e vender quaisquer
veículos automóveis, efectuar contratos de leasing, dar ou tomar de
arrendamento para a sociedade quaisquer bens móveis ou imóveis.

§ 3.º A contratação de empréstimos bancários em nome da socie-
dade fica sujeita a prévia deliberação da assembleia geral, aprovada
por unanimidade.

ARTIGO 8.º

Aos gerentes fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designa-

damente em letras de favor, fianças, abonações e outras responsabi-
lidades similares.

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

Conferida, está conforme.

24 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000175821

ESCOLA DE CONDUÇÃO IMPACTO, L.DA

Sede: Rua de Luís de Sousa, 24, entrada 6, freguesia
da Arrifana, concelho de Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6398/000427; identificação de pessoa colectiva
n.º 504954466; inscrições n.os 5 e 9; números e data das apresen-
tações: 12 e 16/030214.

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

Reforço de capital para 75 000 euros, sendo o aumento de 25 000
euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na proporção e
em reforço das quotas.

Alteração do pacto.
Artigos alterados: 3.º e 4.º, os quais passam a ter a redacção se-

guinte:
ARTIGO 3.º

O capital, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e nos
valores da escrituração social, é de 75 000 euros, dividido em três
quotas iguais de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Jorge Fernando de Campos Oliveira, Alexandre Miguel Resende
Nunes da Silva e António Alberto Lopes Ribeiro Vaz Cunha

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, compete aos sócios já nomeados geren-
tes, obrigando-se a sociedade em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de dois gerentes; porém, para os actos de mero expe-
diente, basta apenas uma assinatura.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, foi deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

17 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000157831

CAFÉ SNACK-BAR DA QUINTÃ, L.DA

Sede: lugar da Quintã, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4380/950405; identificação de pessoa colectiva
n.º 503514390; averbamento n.º à inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 11 e 12/030130.

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

Cessação de funções dos gerentes António Valdemar Alves da Silva
Mota e Maria da Fátima Pinto Sousa, por renúncia.

Data: 18 de Julho de 2002.

Conferida, está conforme o original.

27 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000958508

CORTIÇAS LÚCIA & NÉLSON, L.DA

Sede: Rua do Padre Cruz, 96, Santa Maria de Lamas,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4778/960702; identificação de pessoa colectiva
n.º 503689556; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
11/030113.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Janeiro de 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000958125

HUBER � TRICOT CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Zona Industrial do Cavaco, Rua de António Martins
Soares Leite, 5, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1934/841120; identificação de pessoa colectiva
n.º 501491716; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 16 e ins-
crições n.os 18 e 19; números e data das apresentações: 40, 41,
42 e 43/021010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessaram fun-
ções os gerentes Gabriel, Emile Joseph Jarger e Jan Breitbanth, por
renúncia.

Datas: 28 de Agosto de 2000 e 26 de Setembro de 2002, respec-
tivamente.

Foram designados gerentes Helmut Schrenk, casado, residente
em Fahra, 14, 3114 Pyhra, Áustria, e Maria da Conceição da Silva
Gomes Serra, casada, residente na Rua de Beire, 890, São João de
Ver.

Datas: 28 de Agosto de 2000 e 26 de Setembro de 2002, respec-
tivamente.

Conferida, está conforme.

22 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000958311

CRUZ & PEREIRA � CONTABILIDADE, SERVIÇOS
E PROJECTOS DE INVESTIMENTO, L.DA

Sede: Travessa dos Corticeiros, 3, Santa Maria de Lamas,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5563/980522; identificação de pessoa colectiva
n.º 504221221; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
20/021003.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, ten-
do sido aprovadas e encerradas as contas em 23 de Novembro de
2001.

Conferida, está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000955720

RANCHO FOLCLÓRICO DE SÃO TIAGO DE LOBÃO

Sede: lugar de Candal, freguesia de Lobão,
concelho de Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 36/021220; identificação de pessoa colectiva
n.º 501523294; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/021220.

Certifico que, pela apresentação supra, foi efectuado o registo de
constituição de associação de utilidade pública, a qual se rege pelos
seguintes artigos:

1.º

A associação adopta a denominação de Rancho Folclórico de São
Tiago de Lobão

2.º

Tem por fim a promoção cultural e recreativa, em geral, e, em
especial, a divulgação do folclore da freguesia de Lobão, concelho
da Feira.

3.º

A sua sede é no lugar do Candal, freguesia referida de Lobão, mas
poderá ser transferida para qualquer outro lugar da mesma freguesia
de Lobão, se tal for considerado de interesse para a associação, e
após decisão da assembleia geral.

4.º

A associação será rigorosamente neutra e independente, tanto
política como regiliosamente.

5.º

Podem ser associados todos os indivíduos, sem distinção alguma
de sexo, raça, cor, religião ou ideologia política, que requeiram a sua
admissão, sujeitando-se a estes estatutos e ao regulamento interno
da associação.

6.º

Os associados obrigam-se ao pagamento de uma jóia inicial e ao
de uma quota mensal, a estabelecer pela assembleia geral, e alterá-
veis, no seu montante, por deliberação da mesma.

7.º

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

§ único. A duração do mandato destes órgãos é de dois anos, sen-
do permitida a reeleição dos seus membros.

8.º

A competência e forma de funcionamento da assembleia geral são
as previstas nas disposições legais aplicáveis, nomeadamente os ar-
tigos 170.º a 179.º do Código Civil.

§ único. A mesa da assembleia geral é composta por três associa-
dos, competindo-lhe convocar as reuniões da assembleia geral, diri-
gir os seus trabalhos e redigir as respectivas actas.

9.º

As deliberações da assembleia geral sobre a dissolução da associa-
ção requerem o voto favorável de três quartos do numero de todos
os associados.

§ único. Em caso de dissolução da associação os poderes dos seus
órgãos ficam limitados à prática dos actos meramente conservató-
rios e dos necessários, quer à liquidação do património social, quer à
ultimação dos negócios pendentes e os mesmos órgãos deverão en-
tregar os bens da referida associação à Junta de freguesia de Lobão,
concelho da Feira, que os deverá pôr ao serviço da população da
dita freguesia de Lobão para fins recreativos e culturais.

10.º

A direcção é composta por um número ímpar de associados, no
mínimo de três, dos quais um é o seu presidente, e compete-lhe a
gerência social, administrativa, financeira e disciplinar, devendo reu-
nir, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sem-
pre que necessário.

11.º

O conselho fiscal é composto por três associados, sendo um o seu
presidente, e compete-lhe fiscalizar os actos administrativos e fi-
nanceiros da direcção, verificar as suas contas e relatórios e dar
parecer sobre os actos que impliquem aumento de despesas ou dimi-
nuição de receitas. O conselho fiscal reunirá, pelo menos, uma vez
em cada ano.

12.º

No que estes estatutos sejam omissos, regem as disposições legais
aplicáveis e o regulamento interno, cuja aprovação e alteração são
da competência da assembleia geral.

Conferida, está conforme o original.

20 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000175538

JOSÉ AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3297/910718; identificação de pessoa colectiva
n.º 502593482; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
31/020925.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi reforçado para 5000 euros, sendo o aumento de 3004,80
euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na proporção e
em reforço das quotas, e foi alterada a redacção dos artigos 3.º, 7.º
e 8.º do pacto social, as quais passam a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500
euros, pertencentes cada uma a cada um dos sócios José Soares de
Amorim e Helena Neves Gautier Nunes.

7.º

Deixando de ser gerentes os actuais sócios, a gerência, desde en-
tão, passará a ser exercida por José Nunes de Amorim, Maria He-
lena Nunes de Amorim, Joaquim Nunes de Amorim, Jaime Nunes de
Amorim e Maria da Luz Nunes de Amorim, os quais serão conside-
rados nomeados gerentes.

8.º

Verificando-se a circunstância referida no artigo anterior, a socie-
dade, em todos os seus actos e contratos, obriga-se com a assinatura
conjunta de dois dos gerentes, sendo obrigatória, uma delas, a de
Maria da Luz.

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

Conferida, está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000162177

FREDITEC � MÁQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO
ALIMENTAR, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 401, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4850/961001; identificação de pessoa colectiva
n.º 503755060; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
4/020906.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital social para 1 002 410$, sendo o au-
mento de 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios
na proporção e em reforço das suas quotas, e foi alterada a redacção
do artigo 3.º do pacto social, a qual passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente já realizado em
dinheiro e encontra-se dividido em duas quotas: uma de 4000 euros,
pertencente ao sócio Alcino Gomes da Conceição, e outra de 1000
euros, pertencente ao sócio Frederico de Oliveira Conceição.

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

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000178855

QUADRIBAR � EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS E AFINS, L.DA

Sede: Albergaria, São João de Ver, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6109/990923; identificação de pessoa colectiva
n.º 504688693; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 7/020412.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Valdemar Campos Dias Pais, por renúncia.

Data: 14 de Janeiro de 2002.

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000174833

SÃO JOÃO DA MADEIRA

DIPIMENTINHAS � ARTIGOS E SERVIÇOS
PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2029/20021107; identificação de pessoa colectiva
n.º 506277151; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
10/20030416.

Certifico que, relativamente à sociedade supra, foi alterado parcial-
mente o contrato, tendo, em consequência, o artigo 3.º do pacto
social, ficado com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito nos termos
da escrituração social, é de 7500 euros e é dividido em duas quota do
valor nominal de 3750 euros cada uma, pertencendo cada uma delas
a cada um dos sócios Fausto Leite de Almeida e António José
Teixeira Pimenta.

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

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003328475

JUBA TRADING � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1980/940526; identificação de pessoa colectiva
n.º 503201642; inscrição n.º 16; número e data da apresentação:
6/20030416.

Certifico que sociedade em epígrafe, procedeu ao registo de alte-
ração total do contrato, a qual passou a reger-se pelo seguinte con-
trato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma JUBA TRADING � Comércio Inter-
nacional, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Júlio Dinis, 122, rés-
-do-chão, na freguesia, cidade e concelho de São João da Madeira.

2 � A gerência poderá transferir a sede social para qualquer ou-
tro local do concelho da sede ou limítrofe, devendo os sócios serem
avisados dessa mudança, bem como criar ou encerrar filiais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso, impor-
tação e exportação e representações.

CAPÍTULO II

Do capital social

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 30 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, dividido em cinco quotas iguais com o valor nominal de
6000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Diamantino Artur Rodrigues Quirino Ferreira, Elsa Marina Sampaio
Monteiro de Bettencourt Rodrigues Quirino Ferreira, João Carlos da
Costa Ferreira da Silva, Carlos Hernandez Lopez e Salvador Escriche
Espinosa.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 170 � 25 de Julho de 2003 15 768-(49)

ARTIGO 5.º

Da gerência

1 � A sociedade será administrada e representada em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pela gerência.

2 � A gerência social fica afecta aos sócios Diamantino Artur
Rodrigues Quirino Ferreira, João Carlos Costa Ferreira da Silva e
Salvador Escriche Espinosa, que desde já são nomeados gerentes.

3 � A eleição de outros gerentes, sócios ou não, poderá ser delibe-
rada pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Vinculação da sociedade

1 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos que envolvam responsabilidade é necessária a
assinatura de dois gerentes.

2 � Poderão ser designados mandatários para a prática de certos
actos ou de tipos de actos determinados.

3 � Fica expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em abonações, letras de favor, avales, fianças e ou-
tras obrigações.

ARTIGO 7.º

Outros poderes da gerência

Em ampliação dos seus poderes normais, poderá ainda a gerência,
em deliberação por unanimidade:

a) Comprar, vender, alienar, tomar de arrendamento ou trespasse
quaisquer móves e imóveis de e para a sociedade;

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes
contratos de leasing;

c) Conceder e obter empréstimos, pelo tempo, prazos e condi-
ções que entenderem;

d) Adquirir ou alienar participações sociais noutras empresas, desde
que tal se mostre adequado ao melhor prosseguimento dos negócios
sociais.

ARTIGO 8.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � A cessão de quotas em favor de outras pessoas depende do

consentimento da sociedade, ficando, neste caso, atribuído a esta,
em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, o
direito de preferência.

ARTIGO 9.º

Dividendos

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

ARTIGO 10.º

Amortização da quota

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, insolvência ou cessão a título gratuito;
c) Falência do sócio;
d) Quando, por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular ou, em caso de divórcio ou sepa-
ração de pessoas e bens, se por partilha do respectivo património, a
quota não for adjudicada, no todo ou em parte, ao respectivo titu-
lar;

e) Interdição, inabilitação permanente ou morte do respectivo
sócio.

2 � O valor da amortização será o que resultar da aprovação do
último balanço, salvo outro que seja acordado entre os sócios
amortizandos e a sociedade.

ARTIGO 11.º

Prestações suplementares

Os sócios poderão deliberar, por unanimidade, a exigibilidade de
prestações suplementares até ao montante global de 300 000 euros,
sendo a obrigação de cada sócio proporcional à sua quota de capital.

ARTIGO 12.º

Convocação de assembleias gerais

As assembleias gerais, para as quais a lei não preveja formalidades
especiais serão convocadas por carta registada, dirigida aos sócios,
com a antecedência de 15 dias.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003329455

COSTA, CASTRO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2080/20030416; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/20030416.

Certifico que entre Eunice Miriam Olim Costa, solteira, maior,
natural da freguesia do Funchal (São Pedro), concelho do Funchal,
residente na Avenida do Dr. Renato Araújo 1910, 3.º, direito, frente,
em São João da Madeira; Sibila Maria de Olim Costa, casada no re-
gime da separação de bens com Manuel Filipe Franco Nunes, natural
da freguesia de Monte, concelho do Funchal, residente na Rua de
Carlos Maria Santos 5, edifício Olímpia Gardens, AE, bloco B, 3.º,
direito em São Gonçalo, Funchal; Marla Maria de Olim Costa Cas-
tro e marido, Mário Rui Fernandes de Castro, casados no regime da
separação de bens, naturais, ela da freguesia de Santa Maria Maior,
e ele da freguesia de Santo António, ambas do concelho do Funchal,
residentes na Rua 2 da Encosta do Pico dos Barcelos, 12, em Santo
António, Funchal, e Ricardo Manuel Teixeira da Silva, solteiro,
maior, natural da freguesia de Paranhos, na cidade do Porto, resi-
dente na Rua da Restauração 767, rés-do-chão, esquerdo, em Rio
Tinto, Gondomar, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Costa, Castro & Silva, L.da, com sede
na Rua de João de Deus, 197, freguesia e concelho de São João da
Madeira.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de ginásio e centro clí-
nico e desportivo, visando a manutenção de saúde, beleza e bem-
-estar físico, bem como a exploração de estabelecimentos de restau-
ração, bar e bebidas e comercialização de todo o tipo de artigos
desportivos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em cinco quotas: três iguais do valor nominal
de 1667 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Eunice Miriam
Olim Costa, Marla Maria de Olim Costa Castro e Ricardo Manuel
Teixeira da Silva; uma do valor nominal de 1666 euros, pertencente
ao sócio Mário Rui Fernandes de Castro, e uma do valor nominal de
3333 euros, pertencente à sócia Sibila Maria de Olim Costa.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socieda-
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des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade.
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 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.

22 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003328505

FERFLOW � ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2078/20030408; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/20030408.

Certifico que entre Margarida Isabel Borges de Sá Costa, solteira,
maior, natural da freguesia de Santo Ildefonso, da cidade do Porto,
residente na Rua do Senhor do Bonfim, 102, freguesia de Guisande,
concelho de Santa Mana da Feira, e Maria Fernanda Borges Ferreira
de Sá, divorciada, natural da freguesia de Guisande, concelho de Santa
Maria da Feira, residente na Rua do Senhor do Bonfim, 102, fregue-
sia de Guisande, concelho de Santa Maria da Feira, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FERFLOW � Aluguer de Equipamen-
tos, L.da, com sede na Avenida do Brasil, 681, 4.º, centro, freguesia
e concelho de São João da Madeira.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na importação, exportação, representa-
ção, comercialização e aluguer de máquinas e equipamentos indus-
triais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
3750 euros, pertencente à sócia Margarida Isabel Borges de Sá Cos-
ta, e uma do valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Mana
Fernanda Borges Ferreira de Sá.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Margarida Isa-
bel Borges de Sá Costa, que desde já é nomeada gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade.
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 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.

16 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003328467

COMERPELIS � PRODUTOS PARA CALÇADO
E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2079/20030411; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/20030411.

Certifico que entre Joaquim José dos Santos d�Oliveira, casado com
Maria Natércia Gomes Castro Osório Santos Oliveira na comunhão
de adquiridos, natural de Vela, Guarda, residente na Rua de Mateus
Fernandes, 9, 4.º, esquerdo, B, Oeiras; Alberto José Rocha da Fon-
seca, casado com Elsa Maria Gomes Martins na comunhão geral,
natural de Romariz, Santa Maria da Feira, residente no lugar de
Carvalhal, Romariz, Santa Maria da Feira, e Catatua Azul � Comér-
cio e Indústria de Calçado, S. A., com sede em Romariz, Burgo,
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Arouca, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de COMERPELIS � Produ-
tos para Calçado e Vestuário, L.da, e tem a sua sede na Rua de Eça
de Queirós, 449, 3700-110 São João da Madeira, freguesia e conce-
lho de São João da Madeira.

2.º

Constitui objecto da sociedade a importação, exportação, comer-
cialização e representação de produtos, máquinas e equipamentos para
a indústria de calçado, vestuário e similares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas: duas de 2250 euros, uma
do sócio Joaquim José dos Santos d�Oliveira e outra do sócio Alberto
José Rocha do Fonseca, e uma de 500 euros da sócia Catatua Azul �
Comércio e Indústria de Calçado, S. A.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a quem for nomeado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Alberto
José Rocha da Fonseca e o não sócio Nuno Guilherme Castro Osório
de Oliveira.

5.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios e seus descendentes é livre,
mas a estranhos, carece do consentimento expresso da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos os sócios, primeiro, e a so-
ciedade, depois, gozam do direito de preferência na sua aquisição.

6.º

A sociedade fica obrigada em todos os actos ou contratos, pela
assinatura de dois gerentes ou pela de mandatário de acordo com os
poderes que lhe forem conferidos.

7.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota, quando esta for objecto
de penhora, arresto, arrolamento ou apreensão judicial e o preço da
quota amortizanda será o que corresponder ao seu valor nominal.

8.º

A sociedade poderá subscrever participações noutras sociedades,
ainda que com objecto social diferente do seu ou em sociedades su-
jeitas a leis especiais e pertencer a agrupamentos complementares
de empresas.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003328440

JORGE COSTA & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2081/20030421; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/20030421.

Certifico que entre Jorge Manuel Pereira da Costa e sua mulher,
Lídia Maria de Jesus Estrela, casados na comunhão de adquiridos, ele
natural da freguesia e concelho de São João da Madeira, ela natural
da freguesia e concelho de Oliveira de Azeméis, residentes à Rua do
Padre Américo 182, 3.º, centro, São João da Madeira, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Costa & Jesus, L.da, com sede à
Rua do Padre Américo, 182, 3.º, centro, desta cidade, freguesia e
concelho de São João da Madeira.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, bem como poderá abrir ou encerrar filiais, sucur-
sais, agências ou qualquer outra forma de representação social, no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto social consiste na aplicação de pisos, tectos e pa-
redes em madeira, revestimentos diversos em madeira, colocação de
tijoleiras e azulejos, aplicação de soalhos, aplicação de tacos e seus
derivados, aplicação de isolamentos sintéticos em pisos.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4500
euros, pertencente a Jorge Manuel Pereira da Costa, e uma de 500
euros, pertencente a Lídia Maria Jesus Estrela.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, desde já nomea-
dos gerentes, bastando uma assinatura para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência.

6.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao valor correspondente ao dobro do capital social existente
à data da deliberação, se assim for deliberado por unanimidade dos
sócios.

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, mas a celebração dos contratos de suprimentos depende da
deliberação a ser tomada em assembleia geral.

7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades especiais, as assem-
bleias ferais serão convocadas por carta registada, expedida com
antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003328491

OFICINAS DA MOURISCA � ACTIVIDADES
DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1953/20020123; identificação de pessoa colectiva
n.º 505728729; número e data da entrega: 1/20020417.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

22 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003328483

CRISPEL � INDÚSTRIA DE MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 749/870211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501779779; inscrição n.º 2, número e data da apresentação:
9/20030409.

Certifico que a sociedade supra, procedeu ao registo de dissolução
e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 2002.

16 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003328424

EYE MÉDIA � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1791/20000601; identificação de pessoa colectiva
n.º 504996266; inscrição n.º 2, número e data da apresentação:
8/20030409.
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Certifico que a sociedade supra, procedeu ao registo de dissolução
e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

16 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2000950680

FRANÇA & AZEVEDO � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1233/930712; identificação de pessoa colectiva
n.º 503025127; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: 7 e 10/20030408.

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

1) Foi depositada a fotocópia de escritura de 6 de Março de 2003,
de onde consta a cessação de funções do gerente Júlio César da Silva
Azevedo, em 6 de Março de 2003, por renúncia.

2) Foi alterado parcialmente o contrato de sociedade, tendo, em
consequência, o artigo 7.º, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade compete a ambos os sócios, já nomeados
gerentes, bastando uma assinatura para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003328416

PRISVÍDEO � EDIÇÕES VIDEOGRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1259/890605; identificação de pessoa colectiva
n.º 502168471; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
4/20030408.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
a fotocópia da acta n.º 24, de 30 de Dezembro de 2002, de onde
consta a designação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005:

Conselho de administração: presidente � Rui Manuel Rodrigues
de Almeida Fonseca, casado; vogais � José Manuel de Azevedo
Neves, Gil de Oliveira Santos, Durbalino Santos Neves, casados, e
Pedro Miguel Madail de Matos, solteiro, maior.

Fiscal único � Jorge Silva, Victor, Neto, Fernandes & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Jorge
Manuel Teixeira da Silva, casado, revisor oficial de contas; su-
plente � António Victor de Almeida Campos, casado, revisor ofi-
cial de contas.

Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003328386

SEV � SUPER EDIÇÕES DE VÍDEO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1258/870723; identificação de pessoa colectiva
n.º 501856234; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
3/20030408.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
a fotocópia da acta n.º 24, de 30 de Dezembro de 2002, de onde
consta a designação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005:

Conselho de administração: presidente � Rui Manuel Rodrigues
de Almeida Fonseca, casado; vogais � José Manuel de Azevedo
Neves, Gil de Oliveira Santos, Durbalino Santos Neves, casados, e
Pedro Miguel Madail de Matos, solteiro, maior.

Fiscal único � Jorge Silva, Victor, Neto, Fernandes & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Jorge
Manuel Teixeira da Silva, casado, revisor oficial de contas; su-

plente � António Victor de Almeida Campos, casado, revisor ofi-
cial de contas

Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2002.

23 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003328378

ECOVÍDEO � EDIÇÕES COMERCIAIS DE VÍDEO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 675/851227; identificação de pessoa colectiva
n.º 501587730; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
2/20030408.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
a fotocópia da acta n.º 28, de 30 de Dezembro de 2002, de onde
consta a designação dos órgãos sociais para o triénio 2003-2005:

Conselho de administração: presidente � Rui Manuel Rodrigues
de Almeida Fonseca, casado; vogais � José Manuel de Azevedo Neves
e Gil de Oliveira Santos, casados.

Fiscal único � Jorge Silva, Victor, Neto, Fernandes & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Jorge
Manuel Teixeira da Silva, casado, revisor oficial de contas; su-
plente � António Victor de Almeida Campos, casado, revisor ofi-
cial de contas.

Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003328394

ECOFILMES � IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE FILMES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1116/890605; identificação de pessoa colectiva
n.º 502168463; inscrição n.º 16; número e data da apresentação:
1/20030408.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
a fotocópia da acta n.º 21, de 30 de Dezembro de 2002, de onde
consta a designação dos órgãos sociais para o triénio 2003-2005:

Conselho de administração: presidente � Rui Manuel Rodrigues
de Almeida Fonseca, casado; vogais � José Manuel de Azevedo Neves
e Gil de Oliveira Santos, casados.

Fiscal único � Jorge Silva, Victor, Neto, Fernandes & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Jorge
Manuel Teixeira da Silva, casado, revisor oficial de contas; su-
plente � António Victor de Almeida Campos, casado, revisor ofi-
cial de contas.

Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2002.

23 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003328408

EVENTO � NOVA FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 617/640519; identificação de pessoa colectiva
n.º 500102619; número e data da entrega: 1/20030428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003328572

PDS � CONTABILIDADE E GESTÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2082/20030424; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20030424.

Certifico que Pedro Ferreira da Silva, casado com Maria da Graça
Neves de Oliveira na comunhão de adquiridos, natural da cidade de
São João da Madeira, onde é residente na Rua do Relógio de Sol, 2,
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constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma PDS � Contabilidade e Gestão, Uni-
pessoal, L.da

2.º

1 � A sociedade terá a sua sede à Rua do Relógio de Sol, 2, nesta
cidade, freguesia e concelho de São João da Madeira.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir e encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas de representação, em território nacional ou estran-
geiro.

3.º

O seu objecto consiste em actividades de contabilidade, gestão,
auditoria e consultoria fiscal. Apoio à criação de imagem comercial
das empresas.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado pela quota do único sócio Pedro
Ferreira da Silva.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio, que desde já é no-
meado gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade.

6.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do seu objecto.

7.º

A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares até
ao triplo do capital social.

8.º

Por morte do sócio, a quota transmitir-se-á aos seus herdeiros.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003328556

SEVER DO VOUGA

AUGUSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 114/270482; identificação de pessoa colectiva n.º 501275932;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20030417.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Março de 2003.

Está conforme.

29 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 2001814640

METALCOVO � METALÚRGICA DO COVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 327/950804; identificação de pessoa colectiva n.º 503481823;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 17; número e data da apresen-
tação: of. 4/20030415.

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

Cessação de funções do gerente João Evangelista Martins Gonçal-
ves, por renúncia.

Data: 26 de Março de 2003.

Está conforme.

16 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda Tavares
Rodrigues Loureiro. 2001814631

DIM MAK � GINÁSIO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 576/20020507, identificação de pessoa colectiva
n.º 506118860; averbamento n.º 1 inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 1 e 2/20030415.

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

1) Cessação de funções dos gerentes Paulo Alexandre Rodrigues
Coutinho e Cristiano Filipe Matos Gonçalves, por renúncia.

Data: 28 de Fevereiro 2003.
2) Foi alterada a alínea a) do n.º 5 do artigo 7.º do contrato so-

cial, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 7.º

a) Por um gerente.

(Que, no restante, o teor do referido artigo 7.º, mantém a sua
integra.)

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

Está conforme.

16 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda Tavares
Rodrigues Loureiro. 2001814623

BEJA

ALVITO

DINIS PINTO & CELESTE TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvito. Matrícula n.º 70/
20030328; inscrição n.º 1 número e data da apresentação: 1/
20030328.

Certifico que, por escritura de 24 de Março de 2003, lavrada de
fl. 101 a fl. 102 do livro n.º 38-C do Cartório Notarial de Cuba,
entre Dinis Manuel Pinto, casado com Isabel Maria Carrasquinho
Romaneiro Pinto sob o regime da comunhão geral, residente na Praça
da República, 2, 1.º, em Alvito, e Maria Celeste Godinho Pereira
Trindade, casada com Joaquim Augusto Fernandes Parreirinha sob o
regime de comunhão de adquiridos, residente na Rua de Almeida
Garrett, 22, em Alvito, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dinis Pinto & Celeste Trindade,
L.da, e tem a sede na Rua do Professor Bento de Jesus Caraça, 4,
freguesia de Vila Nova da Baronia, concelho de Alvito.

2 � A gerência da sociedade poderá mudar a sede para outro lo-
cal do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a contabilidade, fiscalidade, estudos
e projectos de investimento serviços às empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Dinis Ma-
nuel Pinto e Maria Celeste Godinho Pereira Trindade.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, ficará a cargo de quem vier
a ser designado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade é necessário a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Dinis Manuel
Pinto e Maria Celeste Godinho Pereira Trindade.

5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre, dependendo em rela-
ção a estranhos do consentimento da sociedade, à qual é reservado
o direito de preferência.
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E acrescentaram:
Que a importância correspondente ao capital social se encontra

depositada na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Ferreira do
Alentejo, delegação de Alvito, numa conta aberta em nome da socie-
dade, o que declaram sob sua exclusiva responsabilidade.

A gerência fica desde já autorizada a fazer levantamentos da con-
ta aberta em nome da sociedade, com o fim de custear as despesas
com a constituição e registo da sociedade, bem como com a aquisi-
ção de materiais e bens necessários ao início da sua actividade.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Jesus Pinto
Fragoso Lopes Branquinho. 2001456255

MÉRTOLA

PANIFICADORA DA VIA GLÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 111/
920918; identificação de pessoa colectiva n.º 502839902; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 1/16042003.

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

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ermelinda da Concei-
ção Freitas de Moura Augusto. 2001440189

BRAGA

ESPOSENDE

SOCIEDADE AGRÍCOLA NEIVA & NEIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 1422/030415; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/030415.

Certifico que entre Natália Jorge Neiva Afonso e Maria Marga-
rida Afonso Neiva, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola Neiva & Neiva,
L.da, e tem a sua sede na Rua da Igreja, Quinta de São Givas, fregue-
sia de Vila Chã, concelho de Esposende.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em exploração agrícola e
agro-pecuária, incluindo actividades complementares e acessórias,
exclusivamente respeitantes à exploração associada ou aos produtos
dela provenientes, bem como o comércio dos produtos oriundos da
própria exploração.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como
no caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias. em três prestações trimestrais e iguais, ven-
cendo-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Em caso de litígio dos sócios que ponha irreversivelmente em causa
o normal funcionamento da sociedade, deverão aqueles proceder à
dissolução desta última ou, caso algum dos sócios esteja interessado
na manutenção da sociedade, poderá adquirir a quota do outro pelo
valor que resultar de um balanço especialmente feito para esse fim.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Amaro
Marques. 2003432612

L. & E. CRUZ � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 1423/030417; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/030417.

Certifico que entre Lúcia da Silva Cruz Rolo e Elisabete da Silva
Cruz, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma L. & E. Cruz � Cabeleireiros, L.da,
com sede na Avenida de 30 de Junho, 6, edifício Café Novo, loja 5,
freguesia de Forjães, concelho de Esposende.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em serviços de cabeleireiro e esteticista,
instituto de beleza e visagista.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias, que
desde já são nomeadas gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
c) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade.
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 8.º

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

Está conforme o original.

10 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Amaro
Marques. 2003432620

GUIMARÃES

PASCOAL & DANIEL � CAFÉ, L.DA

Sede: lugar O Picoto, Atães, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5475; identificação de pessoa colectiva n.º 973949120; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 20/20011227.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital da sociedade, em 602 410$, subscrito em dinheiro,
pelos sócios na proporção das suas quotas, e a respectiva
redenominação para euros.

Capital: 5000 euros;
Sócios e quotas: Daniel Lopes Fernandes e Pascoal Lopes Fer-

nandes, com uma quota de 2500 euros cada.

Foi depositado o texto actualizado do contrato da sociedade.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
1000220005

PÓVOA DE LANHOSO

CARVALHO & RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 619/20011010; identificação de pessoa colectiva
n.º 505671230; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
5/20030429.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 2, foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 14 de Março de 2003.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gonçalves
Lopes Fernandes. 2000264115

CARVALHO & RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 619/20011010; identificação de pessoa colectiva
n.º 505671230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
na pasta respectiva o depósito dos documentos de prestação de con-
tas, relativas ao exercício do ano de 2002.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gonçalves
Lopes Fernandes. 2000264107

OLGALEMA � MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 425/990311; identificação de pessoa colectiva
n.º 504340204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
na pasta respectiva o depósito dos documentos de prestação de con-
tas, relativas ao exercício do ano de 2002.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gonçalves
Lopes Fernandes. 2000264093

SANTOS & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 231/921022; identificação de pessoa colectiva
n.º 502868440.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
na pasta respectiva o depósito dos documentos de prestação de con-
tas, relativas ao exercício do ano de 2002.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gonçalves
Lopes Fernandes. 2000264085

VILA NOVA DE FAMALICÃO

ANAR � FáBRICA DE TINTAS, VERNIZES E COLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4387/970912; identificação de pessoa colectiva
n.º 501171541; inscrição n.º 11; números e data das apresenta-
ções: 5 e 6/020314.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o aumento de capital social para 150 361 500$, mediante o reforço
de 361 500$, realizado em numerário, subscrito por todos os accio-
nistas, na proporção das respectivas acções.

Redenomina e renominaliza o valor de cada uma das referidas
acções para 5 euros, ficando, assim, o capital social denominado em
750 000 euros, representado por 150 000 acções do valor nominal
de 5 euros cada.

Altera o respectivo contrato, no que concerne ao n.º 1 do ar-
tigo 5.º, n.º 1 do artigo 10.º e n.º 3 do artigo 12.º, nos termos se-
guintes:

5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
750 000 euros, representado por 150 000 acções do valor nominal
de 5 euros cada uma.

10.º

1 � Têm direito a tomar parte na assembleia geral, todos os ac-
cionistas que tenham as suas acções depositadas nos cofres da sede
da sociedade ou em instituição de crédito, com antecedência mínima
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de 10 dias em relação à data da assembleia, devendo, neste último
caso, ser apresentada declaração comprovativa até cinco dias antes
da mesma.

12.º

3 � No caso de serem nominativas todas as acções da sociedade,
ou ao portador, estando estas registadas no livro de acções da socie-
dade, as publicações poderão ser substituídas por convocatória atra-
vés de carta registada, nas condições e termos previstos nos n.os 3 e
4 do artigo 377.º do Código das Sociedade Comerciais.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220145

SERRALHARIA O CARECA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6877/020131; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 10/020131.

Certifico que Cândido José Oliveira e Silva, casado na comunhão
de adquiridos, com Maria José Pinto da Silva Gomes, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Serralharia O Careca, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de D. Sancho I, 151 freguesia de
Calendário, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou extinguir
sucursais, filiais ou outras formas de representação, em qualquer lo-
cal do território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de serralharia, alumí-
nio e ferro.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma só quota, pertencente ao seu único sócio
Cândido José Oliveira e Silva.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, compete ao sócio
Cândido José Oliveira e Silva, que fica desde já nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 6.º

O sócio e a sociedade poderão celebrar negócios jurídicos entre si,
desde que permitam a prossecução do objecto da sociedade, que obe-
decerão à forma legalmente prescrita.

ARTIGO 7.º

Por decisão do sócio poder-lhe-ão ser exigidas prestações suple-
mentares de capital, por uma ou mais vezes, até ao montante de
25 000 euros.

ARTIGO 8.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras so-
ciedades, ainda que com objecto diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220316

PISTOLAR � COMÉRCIO DE PISTOLAS DE PRESSÃO DE ÁGUA,
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1602/850409, identificação de pessoa colectiva
n.º 501565280; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
23/020227.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: o corpo do 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios na proporção das quotas, pelo que passa para 5000 euros.
Sócios e respectivas quotas:
1) Mário Roberto Liberal Ferreira, com uma quota de 3000 euros;
2) João Pedro Liberal Ferreira, com uma quota de 2000 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220315

AVELINO ABREU GOMES � CONSTRUTOR CIVIL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6873/020124; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 3/020124.

Certifico que Avelino Abreu Gomes, casado na comunhão de ad-
quiridos com Maria Adelina Lopes de Almeida Gomes, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Avelino Abreu Gomes � Construtor
Civil, Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Travessa do Souto, freguesia de Riba de
Ave, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção, ampliação, transfor-
mação e restauro de edifícios executados numa base de conta pró-
pria, empreitada e subempreitada.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 116 200 euros,
representado por uma só quota, pertencente ao seu único sócio
Avelino Abreu Gomes.

2 � A entrada do sócio é totalmente efectuada com a transfe-
rência para a sociedade dos seguintes bens:

Uma obra no lugar de Igreja, freguesia de Riba de Ave, e enco-
mendada pela firma Fernandes & Abreu, L.da, e avaliada em 95 868
euros;

Uma betoneira hidráulica 400 L/C, avaliada em 1440,28 euros.
Uma grua Potain 20 × 20, avaliada em 4489,18 euros;
Uma viatura Mitsubishi, modelo L-200 de 1997, matricula 88-

-56-JC, avaliada em 7482,02 euros;
Uma máquina R/C ferro 26/3 eléctrica trifásica, avaliada em

997,60 euros;
Uma caixa metálica tipo contentor para armazém, avaliada em

1604,59 euros;
Um guincho pórtico 300 europeu C/D, avaliado em 666,39 euros;
Uma betoneira R 550, com pá arrastadora trifásica, avaliada em

3164,37 euros;
Uma máquina de cortar madeira trifásica, avaliada em 319,23

euros;
Um balde tipo trenó, avaliado em 168,34 euros.
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5.º

1 �A gerência da sociedade, remunerada ou não, será exercida
pelo sócio Avelino Abreu Gomes, que fica desde já nomeado gerente.

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

6.º

O sócio e a sociedade poderão celebrar negócios jurídicos, entre
si, desde que estes permitam a prossecução do objecto da sociedade,
que obedecerão à forma legalmente prescrita.

7.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares de capi-
tal, por uma ou mais vezes, até ao montante de 25 000 euros.

8.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades
com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por
lei especial e em agrupamentos complementares de empresas.

Mais declarou sob sua inteira responsabilidade que não e sócio de
qualquer outra sociedade unipessoal.

Relatório do revisor oficial de contas, nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Introdução.
1. O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao artigo 28.º

Código das Sociedades Comerciais, relativamente à entrega pelo sócio
único Avelino Abreu Gomes, contribuinte fiscal n.º 147311829, de
bens no valor de 116 200 euros, para realização da quota única por
si subscrita no capital da sociedade a constituir Avelino Abreu Go-
mes � Construtor Civil, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede social
no concelho de Vila Nova de Famalicão, e titular do cartão provi-
sório de identificação de pessoa colectiva com o n.º 505698145.

2. A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a seguir
se descrevem:

2.1. Obras em curso: uma obra em lugar da Igreja, Riba de Ave, e
encomendada pela firma Fernandes & Abreu, L.da, e avaliada em
95 868 euros;

2.2. Equipamento diverso:
Uma betoneira hidráulica 400 L/C avaliada em 1440,28 euros;
Uma grua Potain 20 × 20, avaliada em 4489,18 euros;
Uma viatura Mtsubishi, modelo L 200 de 1997, matricula 88-56-

-JC, avaliada em 7482,02 euros;
Uma máquina R/C ferro 26/3 eléctrica trifásica, avaliada em

997,60 euros;
Uma caixa metálica tipo contentor para armazém, avaliada em

1604,59 euros;
Um guincho pórtico 300 europeu C/D, avaliado em 666,39 euros;
Uma betoneira R 550 com pá arrastadora trifásica, avaliada em

3164,37 euros;
Uma máquina de cortar madeira trifásica, avaliada em 319,23

euros;
Um balde tipo trenó, avaliado em 168,34 euros.
3. Os bens foram por nós avaliados em 116 200 euros de acordo

com os critérios de avaliação a seguir indicados:
3.1. Nas obras em curso foi aplicado o custo de produção até esta

data;
3.2. Os equipamentos diversos, foram avaliados pelo seu custo de

aquisição, deduzidos das amortizações ocorridas, ou pelo seu valor
de mercado, tendo em conta o seu estado actual.

Responsabilidades.
4. É da nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e declaração de que o valor encontrado é suficiente para a re-
alização do capital pretendido.

Âmbito.
5. O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas Téc-

nicas e Directrizes de Revisão/Auditoria (DRA) 841 � Verificação
das Entradas em Espécie para Realização de Capital das Sociedades,
as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o ob-
jectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se os valores
das entradas atingem ou não o valor nominal das quotas atribuídas
aos sócios que efectuaram tais entradas. Para tanto, o referido tra-
balho, incluiu:

a) A verificação de existências dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos;
d) A avaliação dos bens.

6. Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base
aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração.
7. Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal da quota atribuída ao sócio
que efectua tal entrada.

2 de Janeiro de 2002. � Figueiredo, Azevedo e Caravela, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo Dr. Sílvio
António Neves Amorim Azevedo, revisor oficial de contas n.º 872.

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220314

SECOG � GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3039/920917; identificação de pessoa colectiva
n.º 502842466; inscrição n.º 8; número e data da apresentação:
67/011218.

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

Deliberam elevar o capital social para 10 024 100$, sendo:
2 567 693$, por incorporação de reservas, e 4 456 407$, por en-
tradas em dinheiro, importâncias que os sócios subscreveram na
proporção das suas quotas.

Redenominam o capital social para euros, e alteram o artigo 3.º
do respectivo pacto, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 50 000 euros e está
dividido em três quotas: uma do valor nominal de 25 000 euros,
pertencente ao sócio Joaquim Agostinho Oliveira da Silva; uma do
valor nominal de 23 750 euros, pertencente à sócia Maria Manuela
Alves Pereira Oliveira da Silva, e uma do valor nominal de 1250
euros, pertencente ao sócio Manuel Fernando Martins Barroso.

§ único. São exigíveis aos sócios proporcionalmente as respecti-
vas quotas, prestações suplementares de capital, até ao montante
global de 50 000 euros.

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220313

MALHEIROS, LENHA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1889/870128; identificação de pessoa colectiva
n.º 501775110; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
24/020109.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberam dis-
solver e liquidar a supra sociedade.

Data da aprovação das contas: 14 de Dezembro de 2001.

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220312

HIDRAVE � INDÚSTRIA DE ALGODÃO HIDROFILO
E CARDADO CRU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 440/681129; identificação de pessoa colectiva
n.º 500111545; inscrição n.º 8; número e data da apresentação:
8/020102.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.
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Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 12 050$, realizado por incorporação de

reservas livres, pelos sócios na proporção das quotas, pelo que passa
para 25 000 euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) Manuel Joaquim Oliveira, com 12 500 euros;
2) José Cerejeira Abreu Carneiro, com 6250 euros;
3) Marta da Conceição Oliveira, com 6250 euros.

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220142

MOISÉS & MOISÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6847/020102; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 38/020102.

Certifico que entre Moisés da Silva Marques, casado na comunhão
de adquiridos com Maria de Fátima Martins do Sacramento Marques,
e Moisés Jorge Sacramento Marques, solteiro, maior, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Moisés & Moisés, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Carrezedo, 290, freguesia de Delães, concelho de Vila
Nova de Famalicão.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas de representação.

2.º

O objecto social consiste em comércio a retalho em supermerca-
dos e comércio por grosso de produtos de charcutaria.

3.º

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

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de pres-
tações suplementares de capital até ao montante global de 50 000
euros.

4.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios. No caso
de cessão a estranhos, os sócios terão sempre direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a ambos
os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, bastando a assina-
tura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e ven-
da de bens móveis ou imóveis, celebrar contratos de locação finan-
ceira, tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais.

6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos só-
cios, com a antecedência mínima de 20 dias.

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220136

ARQUI-ACTIVE � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5703/001221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505240947; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220807

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CARLOS CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2246/890110; identificação de pessoa colectiva
n.º 502089776; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220805

MANUEL MACHADO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2489/900313; identificação de pessoa colectiva
n.º 502310618; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220804

ELPICARNES � INDÚSTRIA DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1321/820128; identificação de pessoa colectiva
n.º 501238743; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220802

FARMÁCIA DE DELÃES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4890/990210; identificação de pessoa colectiva
n.º 504474120; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220800

A. ALVES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1184/810114; identificação de pessoa colectiva
n.º 501127666; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220799
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CONFECÇÕES ÁVILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3722; identificação de pessoa colectiva
n.º 503389110; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220797

FÁTIMA & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 366/820504; identificação de pessoa colectiva
n.º 501292217; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220796

SOCIEDADE PREDIAL E AGRÍCOLA
DE SÃO MARTINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1281/811103; identificação de pessoa colectiva
n.º 501468161; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220795

SPBV � SOCIEDADE PRODUTORA DE BORDADOS
E VESTUÁRIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4269/970421; identificação de pessoa colectiva
n.º 503869503; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220793

ADDENDA � CONSULTORES EMPRESARIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5171/991222; identificação de pessoa colectiva
n.º 504802194; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220792

ASSUNÇÃO SALAZAR COIMBRA � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4471/971231; identificação de pessoa colectiva
n.º 504052470; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

12 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220791

CLÍNICA MATERNO-INFANTIL DE FAMALICÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2173/880811; identificação de pessoa colectiva
n.º 502021578; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

12 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220789

CLÍNICA ALICE MADUREIRA � GINECOLOGIA
E OBSTETRÍCIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5888/010529; identificação de pessoa colectiva
n.º 505508001; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220788

GINTÁQUA � INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4035/020624; identificação de pessoa colectiva
n.º 501726047.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

7 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220783

FULCRAL � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4255/970410; identificação de pessoa colectiva
n.º 503869449.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

7 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220782

VESPOLINO � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4766/981001; identificação de pessoa colectiva
n.º 504259075; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

7 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220781
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DOMUS BAGNO � COMÉRCIO DE CERÂMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 61 118/010926; identificação de pessoa colectiva
n.º 505698927; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

7 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220780

AUREX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1707/860123; identificação de pessoa colectiva
n.º 501726047; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

7 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220779

FERNANDES & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 393/680528; identificação de pessoa colectiva
n.º 500232253; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

7 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220778

AUTO TELHADO � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4348/970711; identificação de pessoa colectiva
n.º 503927031; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

7 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220777

J. VELOSO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 549/721024; identificação de pessoa colectiva
n.º 500147345; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
50/011228.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do pacto.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, mediante incorporação de re-

sultados transitados pelos sócios na proporção das suas quotas, pelo
que passa para 5000 euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) Joaquim da Cunha Veloso, com 2500 euros;
2) Domingos Oliveira Pereira Veloso, com 1250 euros;
3) Francisco Oliveira Pereira Veloso, com 1250 euros.

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220132

NETALMA � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4557/980313; inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 62/011228.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 4.º
Capital: reforçado com 2410$, realizado em dinheiro, subscrito

pelo seu único sócio, pelo que passa para 5000 euros.
Sócio e respectiva quota: Álvaro Manuel Carvalho de Azevedo

Oliveira, com 5000 euros.

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220130

FÉNIX � JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3611/941004; identificação de pessoa colectiva
n.º 503305901; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
32/011228.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 4.º
Capital: reforçado com 202 410$, realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios em partes iguais, pelo que passa para 5000 euros.
Sócios e respectivas quotas:
1) José da Silva Martins de Sousa, com 2998,80 euros;
2) Teresa de Jesus Alves Rodrigues, com 2001,20 euros.

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220127

AGRICOLOR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4213/970228; identificação de pessoa colectiva
n.º 503842478; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
29/011228.

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

Aumento de capital.
Artigo alterado: 3.º, n.º 1.
Capital: reforçado com 5 024 100$, subscrito e realizado em di-

nheiro, pelo que passa para 50 000 euros.
Valor e natureza das acções: 10 000 acções ao portador, no valor

nominal de 5 euros, cada.

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220126

M. PEREIRA MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 532/720523; identificação de pessoa colectiva
n.º 500376620; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
126/011228.
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Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam:
a) Aumentar o capital social para 25 060 250$, sendo o valor do

aumento de 24 060 250$, realizado na modalidade de novas entra-
das, em dinheiro, nele participando ambos os sócios em partes iguais,
quantias a acrescer ao valor nominal das respectivas quotas;

b) Redenominam o valor das suas quotas e alteram a denomina-
ção do capital social para euros;

c) Alteram, em consequência, o contrato social, no que concerne
ao seu artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 125 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 62 500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220121

MIRANDA & VILAÇA � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3731/950411; identificação de pessoa colectiva
n.º 503407895; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
129/011228.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 502 410$, mediante incorporação de re-

servas livres por ambos os sócios na proporção das suas quotas, pelo
que passa para 5000 euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) Manuel Miranda da Costa, com 2500 euros;
2) Joaquim Paulo de Oliveira Vilaça, com 2500 euros.

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220120

PASTIPOL � INDÚSTRIA DE PASTAS DE POLIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4803/981102; identificação de pessoa colectiva
n.º 504276026; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
6/020220.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 2410$, realizado em dinheiro, subscrito

por ambos os sócios na proporção das quotas, pelo que passa para
5000 euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) José Amândio Pereira da Silva, com 4000 euros;
2) Giovanni Battista Urbani, com 1000 euros.

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220115

ELECTRO DIAS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4585/980403; identificação de pessoa colectiva
n.º 504129112; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
115/011228.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito

por ambos os sócios na proporção das quotas, pelo que passa para
5000 euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) António Manuel dos Santos Dias, com 2500 euros;
2) Maria de Fátima Salgado da Silva, com 2500 euros.

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220113

SARDA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3097/921217; identificação de pessoa colectiva
n.º 502923261; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
141/011228.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Capital: reforçado com 2410$, realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios na proporção das quotas, pelo que passa para 5000 euros.
Sócios e respectivas quotas:
1) António da Silva Ferreira, com 2500 euros;
2) José da Silva Ferreira, com 2500 euros.

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220109

ESTORES NINOCAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4198/970205; identificação de pessoa colectiva
n.º 503827010; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
107/011228.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: o corpo do 3.º
Capital: reforçado com 302 410$, realizado em dinheiro, subscrito

por Eduardo Alves da Fonseca, com 216 012$; José Manuel Araújo
da Fonseca, com 43 214$; Jorge Manuel de Araújo Fonseca, com
21 592$, e Georgina Assunção Araújo da Fonseca Cunha, com
21 592$, pelo que passa para 5000 euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) Eduardo Alves da Fonseca, com 3571,45 euros;
2) José Manuel Araújo da Fonseca, com 714,35 euros;
3) Jorge Manuel de Araújo Fonseca, com 357,10 euros;
4) Georgina Assunção Araújo da Fonseca Cunha, com 357,10

euros.

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220106

ARNALDO FERNANDES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4501/980128; identificação de pessoa colectiva
n.º 504074792; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
63/020328.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 2410$, mediante incorporação de reser-

vas por ambos os sócios na proporção das suas quotas, pelo que passa
para 5000 euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) Arnaldo Fernando Moreira Fernandes, com 2500 euros.
2) Maria Isabel da Costa Ferreira, com 2500 euros.

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220105

GABRIEL & TIAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6932/030204; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 24/030204.

Certifico que entre António Gabriel Silva e Sá Oliveira Sousa,
casado na comunhão de adquiridos com Maria Luísa Handel Sá Re-
belo, e Tiago Sancho Silva e Sá Oliveira Sousa, casado na comunhão
de adquiridos com Elsa Maria Silva Santos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Gabriel & Tiago, L.da, com sede na
Rua do General Humberto Delgado, 81, freguesia de Oliveira (São
Mateus), concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na reparação e venda de automóveis,
peças e acessórios.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;

b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003053590

CONSTRUÇÕES APRÍGIO MACHADO FERREIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6940/030127; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 24/030127.

Certifico que Aprígio Machado Ferreira, casado com Maria Lu-
cinda Salgado Lima na comunhão de adquiridos, constituiu a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Aprígio Machado
Ferreira, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua das Almas, 462,
freguesia de Novais, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em indústria de construção
civil.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

Conferi e está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2003066330
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NÓNIUS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6918/030107; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 48/030107.

Certifico que entre Nuno Jorge Sousa Martins, solteiro, maior;
Nuno Maria de Freitas Martins, casado com Maria Clementina Gui-
marães de Sousa Martins no regime da separação de bens, e Maria
Clementina Guimarães de Sousa Martins, supra-identificada, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de NÓNIUS � Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Marechal Humberto
Delgado, 204, freguesia de Antas, concelho de Vila Nova de Fama-
licão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em construção civil e obras
públicas.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de 3000
euros, pertencente ao sócio Nuno Jorge Sousa Martins, e duas iguais
do valor nominal de 1000 euros, pertencentes uma a cada um dos
restantes sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Nuno Maria de Freitas Martins, que desde já fica
nomeado gerente.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 6.º

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

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

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

Conferi e está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2003066314

CONFECÇÕES LUZ & CÉU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4576/980323; identificação de pessoa colectiva
n.º 504129163; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 30 e 32/021223.

Certifico que na sociedade em epígrafe, se procedeu à cessação de
funções da gerente Maria da Luz Rodrigues de Oliveira, por renún-
cia.

Data: 23 de Dezembro de 2002.
Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º, os quais

passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de
2500 euros, pertencente à sócia Maria do Céu Salazar Batista; outra
do valor nominal de 2300 euros, pertencente ao sócio José Carlos
Rodrigues de Oliveira, e outras duas iguais do valor nominal de 100
euros, pertencentes uma a cada uma das sócias Cristiana Maria
Baptista de Oliveira e Maria João Batista de Oliveira.

ARTIGO 5.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, ca-
bem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
mantendo-se na gerência a sócia Maria do Céu Salazar Batista e fi-
cando desde já nomeado gerente o sócio José Carlos Rodrigues de
Oliveira.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a intervenção de um só gerente.

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

Conferi e está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2003066349

LAURA FAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6930/020621; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 32/020621.

Certifico que entre Laura Maria da Silva Faia, casada na comu-
nhão de adquiridos com José Manuel da Cruz Azevedo Gomes; Jorge
José da Silva Gomes, solteiro, menor, e Laura Catarina da Silva Go-
mes, solteira, menor, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Laura Faia, L.da, e tem a sua sede
na Travessa da Boavista, 14, freguesia de Ribeirão, concelho de Vila
Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e
exportação de calçado e de artigos de vestuário.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de 4000
euros, pertencente à sócia Laura Maria da Silva Faia, e duas iguais
do valor nominal de 500 euros, pertencentes uma a cada um dos
restantes sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios maiores, prestações su-
plementares ao capital até ao montante global de 60 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Laura Maria da Silva Faia, que desde já fica nomeada
gerente.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
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b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003053581

RESTAURANTE DEOLINDA SALDANHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6937/020620; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 36/020620.

Certifico que Deolinda Faria Saldanha, casada na comunhão de
adquiridos com Manuel Barbosa dos Santos, constituiu a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Restaurante Deolinda Saldanha,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Mário Soares, 383,
freguesia de Joane, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em exploração de restau-
rante.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003053620

LABRUGECAR � REPARAÇÃO AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6939/020620; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 37/020620.

Certifico que Manuel António Sadanha dos Santos, solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de LABRUGECAR � Re-
paração Automóveis, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de
Mário Soares, 383, freguesia de Joane, concelho de Vila Nova de
Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em reparação e manutenção
de veículos automóveis. Comércio e representação de veículos auto-
móveis.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003053638

SUPIPA, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E TÊXTEIS LAR
PARA CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6925/021129; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 24/021129.

Certifico que entre Susana de Carvalho de Andrade Gonçalves
Soares, casada na comunhão de adquiridos com Luís Miguel Taveira
da Silva Soares; Filipa Eduarda Ferreira Matos Silva, solteira, maior,
e Gracinda da Silva Soares, solteira, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Supipa, Comércio de
Vestuário e Têxteis Lar para Criança, L.da, e tem a sua sede na Rua
de Alves Roçadas, 99, freguesia e concelho de Vila Nova de
Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e
exportação de artigos de vestuário, acessórios de moda e têxteis lar
nomeadamente para bebé e para mamã. Comércio, importação e
exportação de artigos de decoração, de puericultura e mobiliário.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respec-
tivo objecto.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de 100 euros,
pertencente à sócia Gracinda da Silva Soares, e duas iguais do valor
nominal de 2450 euros, pertencentes uma a cada uma das restantes
sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando desde já nomeadas gerentes as sócias
Susana de Carvalho de Andrade Gonçalves Soares e Filipa Eduarda
Ferreira Matos Silva.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003053573

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE RODRIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 513/710702; identificação de pessoa colectiva
n.º 500253579; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9; número e data
da apresentação: 13/030423.

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

Cessação de funções do gerente António Ferreira de Magalhães.
Data: 17 de Outubro de 2000.
Causa: por morte.
Mais certifico que, pelas inscrições n.os 14 e 15/030423, os sóci-

os da sociedade acima referida, deliberam alterar o artigo 5.º do res-
pectivo pacto social, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

A administração e gerência da sociedade, pertence a Maria Inês
de Carvalho Matos de Magalhães e à sócia Maria Manuela Matos
Ferreira de Magalhães.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, no-
meadamente para comprar, vender, permutar quaisquer bens móveis
ou imóveis para e da sociedade, são necessárias as assinaturas con-
juntas de dois gerentes.

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2001387180

OLIGOMES � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6936/030325; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 31/030325.

Certifico que entre Joaquim Jorge de Oliveira Gomes, solteiro,
maior; Rui Manuel Oliveira Gomes, casado na comunhão de adquiri-
dos com Sónia Cristina Martins Carvalho, e José Augusto de Oli-
veira Gomes, casado na comunhão de adquiridos, com Maria Angeli-

na Ribeiro Pereira, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de OLIGOMES � Car-
pintaria, L.da, e tem a sua sede no lugar de Subcarreira, 63, freguesia
de Joane, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de carpintaria.
Comércio e exportação dos produtos fabricados. Importação e
comercialização de madeira. Montagem e colocação dos produtos
fabricados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 15 000
euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de 5000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando desde já nomeados gerentes os sócios
Joaquim Jorge de Oliveira Gomes e José Augusto de Oliveira Gomes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 8.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias,
devendo constar do respectivo aviso o dia, hora e local e ordem de
trabalhos.

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003053611

GUILHERME FERREIRA DE CARVALHO, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 138/580814; identificação de pessoa colectiva
n.º 500131937; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
109/011228.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 2410$, subscrito e realizado em dinheiro,

por ambos os sócios na proporção das suas quotas, pelo que passa
para 5000 euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) Armando Júlio Lopes de Freitas, supra-identificado, com 4500

euros;
2) Bambina Araújo Carneiro de Freitas, supra-identificada, com

500 euros.

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

Conferi e está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000220140

TÊXTEIS VASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3868/951023; identificação de pessoa colectiva
n.º 503514160; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
128/011228.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, subscrito e realizado em dinhei-

ro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, pelo que passa
para 5000 euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) Vasco Sérgio Pinheiro Macedo, supra-identificado, com 4750

euros;
2) António Augusto da Silva Macedo, supra-identificado, com 1250

euros.

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

Conferi e está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000220135

BATISTA, BATISTA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2119/880408; identificação de pessoa colectiva
n.º 501962719; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
19/011228.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 552 410$, subscrito e realizado em dinhei-

ro, pelo sócio Manuel Batista de Sá, pelo que passa para 5000 euros.
Sócios e respectivas quotas:
1) Manuel Batista de Sá, com 3503,60 euros;
2) Maria Anunciação Costa Batista de Sá, com 748,20 euros;
3) José Carlos Vaz Ferreira, com 748,20 euros.

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

Conferi e está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000220123

ORLANDO OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3859/951017; identificação de pessoa colectiva
n.º 503634069; inscrição n.º 8; número e data da apresentação:
92/011228.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 2410$, subscrito e realizado em dinheiro,

por ambos os sócios na proporção das suas quotas, pelo que passa
para 5000 euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) Francisco Orlando Ferreira de Oliveira, supra-identificado, com

3000 euros;
2) Rosalina Ferreira da Silva, supra-identificada, com 2000 euros.

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

Conferi e está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000220118

AD LIBITUM � TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2979/920615; identificação de pessoa colectiva
n.º 502794127; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
90/011228.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, subscrito em dinheiro, por

ambos os sócios na proporção das suas quotas, pelo que passa para
5000 euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) José Reis Serra, com 4750 euros;
2) Ana da Conceição Bernardo, com 250 euros.

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

Conferi e está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000220116

SILVA MOREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2278/890309; identificação de pessoa colectiva
n.º 502122552; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
95/011228.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, subscrito e realizado em dinhei-

ro, por ambos os sócios e em partes iguais, pelo que passa para 5000
euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) Henrique da Silva Moreira, supra-identificado, com 2500 euros;
2) Rosa Oliveira Ferreira, supra-identificada, com 2500 euros.

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

Conferi e está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000220111

SOQUIMINHO � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4712/980817; identificação de pessoa colectiva
n.º 504237047; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
9/020102.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Aumento de capital.
Capital: reforçado com 1 604 820$, subscrito e realizado em di-

nheiro, por ambos os sócios em partes iguais, pelo que passa para
10 000 euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) Amândio Rodrigues de Sousa, supra-identificado, com 5000

euros;
2) Carlos Alberto Rodrigues de Sousa, casado com Sandra Isabel

Freitas Lima de Sousa na comunhão de adquiridos, com 5000 euros,
com a natureza de bem próprio.

Alteração parcial do contrato, com redenominação.
Artigo alterado: 3.º, pelo que passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros, representado por duas quotas iguais de 5000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Conferi e está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000220108

CARNEIRO & CORUJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4792/981026; identificação de pessoa colectiva
n.º 504276018; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
26/020103.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, subscrito e realizado em di-

nheiro, por ambos os sócios em partes iguais, pelo que passa para
5000 euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) Hugo Ricardo Monteiro Corujo Moreira Carneiro, com 2500

euros;
2) Tiago Filipe Monteiro Corujo Moreira Carneiro, com 2500

euros.

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

Conferi e está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000220107

JOSÉ GUILHERME FONTES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6853/020109; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 23/020109.

Certifico que entre Carlos Manuel da Silva Fontes, solteiro, maior,
e José Guilherme da Silva Fontes, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma José Guilherme Fontes & Irmão, L.da,
com sede na Rua do Calcanhar, 16, freguesia de Esmeriz, concelho
de Vila Nova de Famalicão.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser mudada para qualquer outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de vestuário e acaba-
mentos, compra e venda de bens imobiliários.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 250 000 euros.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos e condições que vierem a ser deliberadas em
assembleia geral.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertence a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos, ou docu-
mento de responsabilidade, mesmo na compra e venda de veículos
automóveis para e da sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

§ 2.º Não é permitido à gerência obrigar a sociedade em negócios
estranhos aos fins sociais, tais como letras de favor, fianças e ou-
tros semelhantes.

5.º

É livremente permitida a cessão de quotas, total ou parcial, entre
sócios.

§ único. Porém, a cessão de quotas a estranhos, depende do con-
sentimento da sociedade, que terá sempre direito de preferência.

6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, será dado o destino
que vier a ser deliberado em assembleia geral.

7.º

As assembleias gerais, salvo os casos em que a lei exija outras
formalidades especiais, serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com aviso de recepção, com a antecedên-
cia mínima de 15 dias.

Conferi e está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000220104

FILCAT � CONFECÇÃO DE MARIA JOSÉ PEREIRA
DA SILVA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6926/020409; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 8/020409.

Certifico que Maria José Pereira da Silva, casada com Armindo
Gonçalves Castro na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FILCAT � Confecção de Maria José
Pereira Silva, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede na Rua da Igreja, 42, freguesia de Delães,
concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou extinguir
sucursais, filiais ou outras formas de representação, em qualquer lo-
cal do território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a confecção de vestuário em série.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma só quota, pertencente à sua única sócia
Maria José Pereira Silva.
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ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, compete à só-
cia Maria José Pereira Silva, que fica desde já nomeada gerente.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 6.º

A sócia e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos entre si,
desde que permitam a prossecução do objecto da sociedade, que obe-
decerão à forma legalmente prescrita.

ARTIGO 7.º

Por decisão da sócia poder-lhe-ão ser exigidas prestações suple-
mentares de capital, por uma ou mais vezes, até ao montante de
25 000 euros.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras so-
ciedades ainda que com objecto diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Conferi e está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000220103

MALUAZE � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2675/901214; identificação de pessoa colectiva
n.º 502470658; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
94/011228.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, subscrito e realizado em dinhei-

ro, por ambos os sócios e em partes iguais, pelo que passa para 5000
euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) Luís Manuel da Silva Gomes, supra-identificado, com 2500 euros;
2) Maria Isilda Marques Azevedo, supra-identificada, com 2500

euros.

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

Conferi e está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000220101

CARLOS VARAJÃO BORGES � CLÍNICA DE SÃO TIAGO
DE ANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3650/941122; identificação de pessoa colectiva
n.º 503325554; inscrição n.º 3, número e data da apresentação:
5/020107.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 2410$, realizado em dinheiro, subscrito

por ambos os sócios na proporção das quotas, pelo que passa para
5000 euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) Carlos Alberto Barbosa Varajão Borges, com 2500 euros;
2) Maria do Céu Gonçalves Ribeiro Pinheiro Alves Varajão Borges,

com 2500 euros.

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000220102

CAFÉ LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3963/960226; identificação de pessoa colectiva
n.º 503621080; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
4/020107.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito

por ambos os sócios na proporção das quotas, pelo que passa para
5000 euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) António Gomes Pereira Campelo, com 2500 euros;
2) Maria de Fátima Lopes Barbosa Campelo, com 2500 euros.

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002221960

CARLOS ANTUNES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6856/020109; inscrição n.º 1, número e data da
apresentação: 27/020109.

Certifico que José Carlos Ferreira Antunes, casado com Rosa do
Carmo Guimarães da Silva na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Antunes, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede no lugar da Escola, freguesia de Mogege, conce-
lho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na preparação dos locais de
construção, nomeadamente demolição e terraplenagens. Indústria de
construção civil e empreitadas de obras públicas. Extracção, comer-
cialização, importação e exportação de pedra designadamente gra-
nito. Compra e venda de bens imóveis.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando, no entanto, desde já nomeado ge-
rente o sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

Conferi e está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2002221995
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GRADE & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6917/020531; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 45/020531.

Certifico que entre Manuel António Neto Miranda, casado com
Carla Cristina Silva Pinheiro na comunhão de adquiridos, e Paula
Sofia Correia Gonçalves Grade, casada com Licínio Telmo Carvalho
Grade na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Grade & Neto, L.da, com sede na Rua
do Comendador Castro Alves, 131, freguesia de Bairro, concelho de
Vila Nova de Famalicão.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na consultoria, programação de projectos
e soluções informáticas. Comércio de equipamentos informáticos e
electrónicos e seus suportes lógicos.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Manuel António
Neto Miranda, que desde já é nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferi e está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2003066306

CONSTRUÇÕES JORGE SILVA FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6915/020322; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 42/020322.

Certifico que Jorge Manuel Gomes da Silva Ferreira, casado com
Maria Inês Carvalho Gomes na comunhão de adquiridos, constituiu
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Jorge Silva Ferreira,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Pôr do Sol, 50, fre-
guesia de Vale (São Martinho), concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria da construção
civil e empreitadas de obras públicas.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

Conferi e está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2003066292

JOAQUIM OLIVEIRA AZEVEDO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6934/020529; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 34/020529.

Certifico que Joaquim Oliveira Azevedo, casado na comunhão de
adquiridos com Albina Azevedo Cruz, constituiu a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim Oliveira Azevedo,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Cerca, 56, freguesia
de Vilarinho das Cambas, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em importação e comércio
de gado, nomeadamente bovino, e de alfaias e máquinas agrícolas.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 euros, integralmente realizado
em dinheiro, por ele sócio, em quota de igual valor.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 25 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.
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2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003053603

OFICINA SERRALHARIA FONTE LONGA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6855/020109; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 26/020109.

Certifico que José Carlos da Silva Abreu, casado na comunhão de
adquiridos com Maria de Fátima Pereira Machado, constituiu a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Oficina Serralharia Fonte
Longa, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Travessa da Fonte Longa,
130, freguesia de Mogege, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em exploração de serralharia
civil e mecânica.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

Conferi e está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002228701

TORRES & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6852/020108; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 30/020108.

Certifico que entre Abílio da Silva Torres, casado na comunhão
de adquiridos com Ana Paula Gouveia Oliveira, e Paula Cristina
Ferreira Couto Moreira, casada na comunhão de adquiridos com Fi-
lipe da Silva Moreira, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Torres & Couto, L.da, e tem a
sua sede no lugar de Outeiro de Sino, freguesia de Fradelos, concelho
de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de tintas,
vernizes e produtos similares, máquinas e equipamentos para pin-
tura no âmbito da construção civil, e do mobiliário, materiais de
bricolage.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002228680

PAULO FERREIRA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5646/001019; identificação de pessoa colectiva
n.º 505192039; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

14 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000221042

LUÍS FILIPE SANTOS FERREIRA, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 18/980519; identificação de pessoa colectiva
n.º 818574330; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à empresa individual em epígrafe, fo-
ram depositadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

13 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000221041

RANGINHA & ALVES � ELECTRICISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5683/001129; identificação de pessoa colectiva
n.º 505135922; data da apresentação: 020625.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000221040

OÁSIS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6200/010926; identificação de pessoa colectiva
n.º 505687470; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000221039

ISOPRÉ � ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3789/950721; identificação de pessoa colectiva
n.º 503478679; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000221038

FIALEXBA � INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4994/990527; identificação de pessoa colectiva
n.º 504494775; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000221037

COUTO & COUTO � RESTAURAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4760/980930; identificação de pessoa colectiva
n.º 504258885; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

7 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220838

PINHO & MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5032/990702; identificação de pessoa colectiva
n.º 504368133; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220836

JOSÉ LUÍS MESQUITA � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4578/980323; identificação de pessoa colectiva
n.º 504130803; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220835

FIBROSOM � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4274/970428; identificação de pessoa colectiva
n.º 503869384; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220834

BIALTEX � INDÚSTRIA DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5875/010524; identificação de pessoa colectiva
n.º 505477491; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220833

LOJA DATA FAX 3 � SISTEMAS
DE COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4744/980918; identificação de pessoa colectiva
n.º 504236733; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220831

CONSTRUÇÕES CAPELA BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5929/010620; identificação de pessoa colectiva
n.º 505469324; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220830

3 D � MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4086/960918; identificação de pessoa colectiva
n.º 503727725; data da apresentação: 020624.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220829

CARRIVA � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3739/950503; identificação de pessoa colectiva
n.º 503429252; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220827

SOUSAS & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1961/870707; identificação de pessoa colectiva
n.º 501848932; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220826

DUARTE & GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3186/930420; identificação de pessoa colectiva
n.º 502999136; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220825

TRINOMIO � TÊXTEIS LAR E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2902/920224; identificação de pessoa colectiva
n.º 502711027; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220824

IMOBILIÁRIA RUIVANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5017/990623; identificação de pessoa colectiva
n.º 504399160; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220822

CUNHAFER � CONSTRUÇÃO E AQUECIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2987/920625; identificação de pessoa colectiva
n.º 502795514; data da apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220821

LUÍS SOUSA & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5751/010213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505326272; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

13 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220820

UNIMODA � INDÚSTRIA DE BORDADOS
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1925/870413; identificação de pessoa colectiva
n.º 501777709; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

13 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220819

DISCOFILME-ATELIER � FILMES
PARA BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2630/900907; identificação de pessoa colectiva
n.º 502412267; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

13 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220817

DO INDESPENSÁVEL � PROJECTO E ATITUDES
CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5556/000704; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

14 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220816

FREDATEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1621/850625; data da apresentação: 020625.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

14 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220815

CARLOS ARAÚJO � PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE FLORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6334/011120; identificação de pessoa colectiva
n.º 505763710; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

14 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220813

VINHA SUPER � COMBUSTÍVEIS DE RUIVÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2439/891123; identificação de pessoa colectiva
n.º 502250550; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

13 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220812

J. M. ALVES � CONTABILIDADE E GESTÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5233/000216; identificação de pessoa colectiva
n.º 504762702; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

14 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220811

F. CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1232/810616; identificação de pessoa colectiva
n.º 501183213; data da apresentação: 030513.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas, relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

13 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000220809

SALGADO & OLIVEIRA, COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6910/030228; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 26/030228.

Certifico que entre Mónica Liliana Ferreira Oliveira, solteira,
maior, e Abílio Carlos Salgado de Lima Brás, casado na comunhão
de adquiridos com Maria Albertina Lemos Fernandes Lima, foi consti-

tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Salgado & Oliveira, Comércio de
Produtos Alimentares, L.da, e tem a sua sede na Rua da Indústria,
pavilhão 11, Paradas, freguesia de Vilarinho das Cambas, concelho
de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, importação,
exportação de produtos alimentares congelados e salgados.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
15 000 euros, pertencente à sócia Mónica Liliana Ferreira Oliveira,
e outra quota do valor nominal de 10 000 euros, pertencente ao sócio
Abílio Carlos Salgado de Lima Brás.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 250 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Abílio Carlos Salgado de Lima Brás, e a António da
Costa Oliveira, casado, residente no referido Loteamento do Cal-
vário, lotes 34 e 35, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003053565

CASTELO BRANCO

CASTELO BRANCO

CAFÉ RESTAURANTE VID�ALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2370/20030423; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20030423.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre João Alberto Pereira Barata, ca-
sado na comunhão de adquiridos com Mílvia Barata Luís, e Rui Miguel
Pereira Barata, casado na comunhão de adquiridos com Ália Maria
Lopes Barata, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Café Restaurante Vid�alegre, L.da,
e tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 72, na freguesia de Escalos
de Baixo, concelho de Castelo Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de café e restaurante.

3.º

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

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios que
desde já ficam designados gerentes.

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

3 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares de capital até ao décuplo do capital social.

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.

6.º

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

7.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada, nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar quaisquer levantamentos na conta aberta em nome
da sociedade para fazer face às despesas inerentes à sua constituição
e início imediato de actividade.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2002922950

SOCIEDADE IDANHENSE DE MERCEARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1305/930824; identificação de pessoa colectiva n.º 500487723;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 15/20030416.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial que, com referência à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial do pacto.

Aumento subscrito em 1452,52 euros, por Luís Miguel Ribeiro
Afonso Nunes, casado na comunhão de adquiridos com Maria Beatriz
Marques Raposo, e em 1452,53 euros, por  Nuno Filipe Ribeiro Afonso,
solteiro, em reforço das respectivas quotas.

Alteração dos artigos 3.º e 8.º, n.º 1, os quais passaram a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas no va-
lor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Nuno Filipe Ribeiro Afonso Nunes e Luís Miguel Ribeiro Afonso
Nunes.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, será exercida pelos gerentes a nomear en-
tre os sócios ou pessoas estranhas à sociedade.

Ficou depositado na pasta própria o texto do contrato na sua
redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2002923019

PINTURAS E BRICOLAGE DE MILHEIRO, SOUSA
& MILHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2239/20020313; identificação de pessoa colectiva

n.º 506034950; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 3/20030421.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de cessação de funções do gerente Joaquim
Luís de Jesus Sousa, por renúncia de 16 de Janeiro de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2002922918

CILVET � COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE VESTUÁRIO, L.DA

(anteriormente usava a firma CILVEX � COMÉRCIO
INTERNACIONAL DE VESTUÁRIO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 643/830803; identificação de pessoa colectiva n.º 501429697;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 24/20030417.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial do
pacto, subscrito pelos sócios na proporção das respectivas quotas e
em reforço das mesmas.

Alteração dos artigos 1.º e 3.º, os quais passaram a ter a redacção
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma CILVET � Comércio Internacional
de Vestuário, L.da, e tem a sua sede em Cruz de Montalvão, Zona
Industrial, Rua H, 10, lote Q, na freguesia e concelho de Castelo
Branco.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 500 000
euros, que corresponde à soma de quatro quotas: duas quotas do va-
lor de 100 000 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias Maria
de Lurdes Bernardino dos Santos Duarte e Palmira Maria Pereira
Esteves Duarte, e duas quotas do valor de 150 000 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Porfirio Bernardino Santos Duarte
e João Carlos Serrano de Oliveira Araújo.

Ficou depositado na pasta própria o texto do contrato, na sua
redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2002922900

GUILUR � SOCIEDADE DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 953/891025, identificação de pessoa colectiva n.º 502235683;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 12/20030417.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial do
pacto, subscrito pelos sócios Joaquim Nunes Martins e Guiomar
Barata Francisco Martins, casados entre si na comunhão de adquiri-
dos, na proporção das respectivas quotas e em reforço das mesmas.

Alteração do artigo 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma delas no
valor de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Joa-
quim Nunes Martins e Guiomar Barata Francisco Martins.

Ficou depositado na pasta própria o texto do contrato, na sua
redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2002922896



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 170 � 25 de Julho de 2003 15 768-(75)

JOÃO DE SOUSA BALTAZAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1044/901029; identificação de pessoa colectiva n.º 501355510;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 7 e 8/20030417.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram efectuados os seguintes actos registo:

1) Cessação de funções da administradora Maria Arminda da Con-
ceição Martins Magro, por renúncia, em 2 de Janeiro de 2003;

2) Designação de membro da administração de Tiago João Men-
des Baltazar, solteiro, em 2 de Janeiro de 2003 para o período res-
tante do quadriénio, por deliberação de 2 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2002922942

ACIMA � SERVIÇOS AGRO-FLORESTAIS, AMBIENTE
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2368/20030417; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20030417.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre Rolando Eduardo Almeida Martins,
solteiro, e Luís Manuel Barata Mendes, solteiro, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ACIMA � Serviços Agro-
-florestais, Ambiente e Turismo, L.da, e tem a sua sede na Praceta
de Miguel Torga, 12, 5.º, direito, frente, freguesia e concelho de Cas-
telo Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como podem ser criadas sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas de representação social, no território nacional.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços e consul-
toria, comércio e aluguer de materiais e equipamentos, bem como
representações nas fileiras florestal, agrícola, ambiental e turismo.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e encontra-se dividido em duas quotas do valor nomi-
nal de 5000 euros cada uma, pertencentes uma a cada sócio.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global correspon-
dente a 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas é livre apenas entre os
sócios.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende sempre do consen-
timento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de prefe-
rência, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo,
no caso de cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao
gerente ou gerentes que vierem a ser designados em assembleia ge-
ral.

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

3 � Fica desde já designado gerente o sócio Rolando Eduardo
Almeida Martins.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular; 
b) Interdição de qualquer sócio;
c) Se a quota for arrestada, arrolada ou penhorada, ou incluída em

massa falida ou insolvente;
d) Quando, em partilha, por divórcio ou separação judicial de bens,

a quota não for adjudicada ao sócio titular;
e) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da so-

ciedade;
f) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer represen-

tar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso, a

contrapartida da amortização será o valor que para a quota resultar
do último balanço aprovado e será paga pela forma aprovada na
assembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou
mais sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2002922888

DIBEIRA � DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTARES DA BEIRA BAIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 196/590424; identificação de pessoa colectiva n.º 500341575;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 18/20030421.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de alteração parcial do pacto, quanto ao ar-
tigo 8.º, n.º 1 e aditado o artigo 10, os quais passaram a ter a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos gerentes a
nomear de entre os sócios ou pessoas estranhas à sociedade.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do da sociedade, em sociedades reguladas por lei es-
peciais e em agrupamentos complementares de empresas.

Ficou depositado na pasta própria o texto do contrato, na sua
redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2002922934

ORTOFACE � MEDICINA DENTÁRIA E ORTODONTIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2369/20030422; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 22/20030422.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, Mateus Gomes Neves, solteiro, constituiu
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma ORTOFACE � Medicina Dentária e
Ortodontia, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Quinta do Dr. Bei-
rão, 14, 4.º, esquerdo, na freguesia e concelho de Castelo Branco.
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2.º

A sociedade tem por objecto as actividades de medicina dentária
e odontologia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde a uma única quota, pertencente ao sócio Mateus
Gomes Neves.

4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, pertence ao único sócio, desde já designado gerente.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura do referido gerente.

5.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar quaisquer levantamentos na conta aberta em nome
da sociedade, para fazer face às despesas inerentes à sua constitui-
ção, registo e início imediato de actividade.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2002922926

JOÃO MENDES MARTINS, SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2365/20030415; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20030415.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, João Mendes Martins, casado na comu-
nhão de adquiridos com Ana Maria Barata Domingos Martins, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma João Mendes Martins, Serviços de
Construção, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Arrabalde
dos Açougues, 88, na freguesia e concelho de Castelo Branco.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios e presta-
ção de serviços de construção civil.

3.º

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

4.º

1 � A gerência da sociedade cabe ao sócio único, a quem cabe
igualmente exercer as competências das assembleias gerais.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção do único sócio
nomeado.

5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer.

6.º

O gerente fica desde já autorizado a proceder ao levantamento da
conta aberta em nome da sociedade, para liquidação de todas e quais-
quer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para a li-
quidação de despesas com a sua constituição e registo, despesas estas
que a sociedade desde já assume.

Conferida, está conforme.

29 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2002922810

AZEVEDO, AFONSO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 740/860528; identificação de pessoa colectiva n.º 501674241;
inscrição n.º 10 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 3 e 4/20030416.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foram efectuados os seguintes acto de
registo:

1) Designação de gerente, por deliberação de 31 de Dezembro de
1998, de Ana Assunção Barata de Azevedo Afonso Santos Silva,
casada.

2) Mudança da sede para Rua de Camilo Castelo Branco, 3-A,
Castelo Branco.

Ficou depositado na pasta própria o texto do contrato, na sua
redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2002922829

ANTÓNIO DE JESUS PARDAL, FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 152/510530; identificação de pessoa colectiva n.º 500024553;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 20/20030416.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial do
pacto.

Aumento subscrito em 504,81 euros, pelo sócio Nuno Filipe Ri-
beiro Afonso Nunes, solteiro, e em 504,80 euros, pelo sócio Luís
Miguel Ribeiro Afonso Nunes, casado na comunhão de adquiridos com
Maria Beatriz Marques Raposo, em reforço das respectivas quotas.

Alteração do artigo 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, dividido em duas novas quotas
no valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Nuno Filipe Ribeiro Afonso Nunes e Luís Miguel Ribeiro
Afonso Nunes.

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

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2002922853

JOÃO NUNES & FILHOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1653/971211; identificação de pessoa colectiva n.º 504020676;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 25/20030416.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovadas as contas em 2 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2002922861

COVILHÃ

DUALPA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1340/
881116; identificação de pessoa colectiva n.º 501219005;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20020924.

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

Cessação de funções do gerente Alberto Padez Duarte, por renún-
cia.

Data: 27 de Maio de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena Neves
da Costa Bicho. 2000409164
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ROQUE & DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1209/
791011; identificação de pessoa colectiva n.º 500828318;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/20021008.

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

Cessação de funções do gerente António Marcelino Domingos,
por renúncia.

Data: 28 de Setembro de 1982.

Conferida, está conforme.

22 de Março de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2000409105

ROQUE & DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Covilhã. Matrícula n.º 1209/
791011; identificação de pessoa colectiva n.º 500828318;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20021008.

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

Cessação de funções do gerente Alfredo Urbano Batista Roque,
por renúncia.

Data: 28 de Setembro de 1982.

Conferida, está conforme.

22 de Março de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2000409091

ROQUE & DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1209/
791011; identificação de pessoa colectiva n.º 500828318; inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 13 e 14/20021008.

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

Alteração parcial do pacto.
Artigo alterado: 1.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Raposo & Corono, L.da, e continua a
ter a sua sede na Rua das Flores, 23 e 25, freguesia de São Pedro,
desta cidade, durará por tempo indeterminado, e teve o seu início na
data da constituição de sociedade, em 22 de Novembro de 1978.

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

Conferida, está conforme.

22 de Março de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2000409130

RAPOSO & CORONO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1209/
791011; identificação de pessoa colectiva n.º 500828318; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 15/20021008.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redeno-
minação.

Capital: 5000 euros após o reforço de 4501,20 euros, subscrito
em numerário, pelos dois sócios, com 2250,20 euros cada.

Artigo alterado: 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

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

Conferida, está conforme.

22 de Março de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2000409113

IDANHA-A-NOVA

RAMOS & FILHOS, RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º  316/030417; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506545083; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/030417.

Certifico que entre Ana Maria dos Santos Ramos, casada com
António Manuel Gonçalves Ramos na comunhão adquiridos, residente
na Rua de Luís de Camões, lote 3, Idanha-a-Nova; Nuno Filipe dos
Santos Ramos, casado com Sónia da Conceição Lopes dos Santos
Ramos na comunhão de adquiridos, residente na Rua de Francisco
Inácio, 34, Casalinhos de Alfaiata, Silveira, Torres Vedras; Mário
Rui dos Santos Ramos, solteiro, maior, residente na Rua de José
Afonso, lote D, 14, rés-do-chão, esquerdo, Mem-Martins, Sintra, por
escritura lavrada em 15 de Abril de 2003, exarada de fl. 55 a fl. 56 v.º
do livro n.º 86-E do Cartório Notarial de Idanha-a-Nova, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ramos & Filhos � Restaurante, L.da,
e tem a sua sede na Rua de José Silvestre Ribeiro, 35, na freguesia e
concelho de Idanha-a-Nova.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na actividade de restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000
euros, correspondente à soma de três quotas iguais dos valores no-
minais de 2000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Ana Maria dos Santos Ramos, Nuno Filipe dos Santos Ramos e Mário
Rui dos Santos Ramos.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
prévio da sociedade, a qual tem o direito de preferência, em pri-
meiro lugar, e os restantes sócios, em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das respectivas
quotas, prestações suplementares de capital, até 10 vezes o valor da
quota de cada um, mediante deliberação tomada em assembleia ge-
ral.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos e condições aprovadas em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, poderá ser exercida por sócios
ou não sócios, ficando desde já nomeados gerentes a sócia Ana Maria
dos Santos Ramos e o estranho à mesma, António Manuel Gonçal-
ves Ramos, natural da freguesia de Boidobra, concelho da Covilhã,
casado com a ora primeira outorgante e com ela residente.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 8.º

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
os gerentes desde já autorizados a adquirir quaisquer materiais e bens
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inerentes à sua actividade comercial, procedendo ao levantamento
de quantias da conta aberta em nome da sociedade, na Caixa Central
de Crédito Agrícola Mútuo, através da sua agência da Caixa de Cré-
dito Agrícola Mútuo de Idanha-a-Nova e Penamacor, CRL, para li-
quidação de todas e quaisquer obrigações emergentes da sua activi-
dade, bem como para a liquidação de despesas com a sua constituição
e registo, despesas estas que a sociedade desde já assume.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Correia
da Silva. 2001502850

SOCIEDADE DE TERRAPLENAGENS, CARMILHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 200/960617; identificação de pessoa colectiva n.º 503681458;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 5/030410.

Certifico que, por escritura lavrada em 7 de Abril de 2003, exarada
de fls. 13 a 13 v.º do livro n.º 838-B do 4.º Cartório Notarial de
Idanha-a-Nova, tendo, em consequência, o artigo 3.º do contrato
social, passado a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na execução de terraplenagens, escava-
ções e abertura de valas em obras de urbanização, arruamentos, abas-
tecimento de água, saneamento básico, vias de comunicação, barra-
gens e diques em terra e a construção, bem como a prestação de
serviços afins, incluindo o aluguer de máquinas e equipamentos, a
compra e venda de imóveis e a revenda dos adquiridos para esse fim.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Correia
da Silva. 2001502648

COIMBRA

COIMBRA

PAJOLAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5804;
identificação de pessoa colectiva n.º 503329835; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e ins-
crição n.º 7; números e data das apresentações: 2, 3 e 4/020812.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe:
a) A sede foi mudada para a Travessa de Alberto de Oliveira, 8,

Coimbra;
b) Em 30 de Abril de 2002, Luís António Mendes, cessou as suas

funções de gerente, por renúncia;
c) Em 30 de Abril de 2002, foi nomeada gerente a não sócia Maria

Alexandra Lopes Violante.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000221054

ERSUC � RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5261;
identificação de pessoa colectiva n.º 503004405; inscrição n.º 16;
número e data da apresentação: 1/020709.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 21 de
Maio de 2002, foram designados os membros dos órgãos sociais para
o triénio de 2002-2004.

Conselho de administração: presidente � Almerinda Maria Gago
Horta Mendes Antas; vogais � Alberto Alves Santos e Nuno Miguel
Marta de Oliveira Silva Freitas, este por indicação do município de
Coimbra.

Conselho fiscal: presidente � Eduardo Feio, por indicação do
município de Aveiro; vogais � Paulo Manuel Marques Fernandes e
Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representada pelo Dr. Carlos Alberto Alves Lourenço;
suplente � Dr. Carlos Marques Bernardes, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000221053

JOSÉ BARROS DE MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5969;
identificação de pessoa colectiva n.º 503448591; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 10/020717.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
aumentado para 1 002 410$ e redenominado para euros, tendo o
pacto sido alterado, no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a redacção
seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, cor-
respondendo à soma de duas quotas: uma no valor de 4500 euros,
pertencente ao sócio José Agostinho Valentim Barros de Mesquita,
e outra de 500 euros, pertencente à sócia Lara de Paula e Silva Bar-
ros de Mesquita.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000221052

3 PASE � MODA INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7348;
identificação de pessoa colectiva n.º 504265130; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 14/020718.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 15 de
Março de 2002, foi nomeado gerente o sócio Ricardo Jorge Coelho
Santa Rodrigues.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000221051

LINO FREITAS � COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
E MALHAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7209;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208241; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 13/020729.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, sendo 29 de
Abril de 2002, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000221050

RODRIGUES & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2810;
identificação de pessoa colectiva n.º 501286209.

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000221048
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LEONEL & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3696;
identificação de pessoa colectiva n.º 501885110.

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

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000221047

GESTÃO GATE � GABINETE DE APOIO TÉCNICO
À EMPRESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2411;
identificação de pessoa colectiva n.º 500893357.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000221046

IMPORBAN � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
DE BANANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3668;
identificação de pessoa colectiva n.º 501862986.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000221045

FERNANDO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2330;
identificação de pessoa colectiva n.º 500828580.

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

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000221044

PRIORIDADES ÍNTIMAS � COMÉRCIO VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9171;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 58/020325.

Certifico que Helena Maria Henriques Alves Neves, casada com
Leonel Nascimento Neves na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Prioridades Íntimas � Comércio
Vestuário, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Câmara Pes-
tana, 25, lote A, rés-do-chão, freguesia de Santo António dos Oli-
vais, concelho de Coimbra.

2 � A sociedade, por deliberação da gerência, poderá deslocar a
sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais, fi-
liais ou outras formas locais de representação, em qualquer ponto do
País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de vestuário, designa-
damente roupa interior e roupa infantil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente a ela sócia Helena Maria Henriques Alves Neves.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dela sócia Helena Maria Henriques Alves
Neves, desde já nomeada gerente, ou a cargo de outras pessoas que
tenham a ser por ela sócia designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000219965

PECENTRO � PEÇAS DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2464;
identificação de pessoa colectiva n.º 500942730.

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

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000221043

JORGE M. S. OLIVEIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7382;
identificação de pessoa colectiva n.º 504270303; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 13/020129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado para 75 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º
e o n.º 2 do artigo 5.º, os quais ficaram com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, já integralmente realizado, é de 75 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
37 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Jorge
Manuel Soares de Oliveira e Graça Maria Santos de Almeida Oli-
veira.

5.º

1 � (Mantém-se).
2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

basta a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000219959 



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 170 � 25 de Julho de 200315 768-(80)

MARIA ISABEL DOMINGUES PITA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8777;
identificação de pessoa colectiva n.º 504840185.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, 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. 1000219982

SERRAÇÃO E CARPINTARIA CIDREIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2362;
identificação de pessoa colectiva n.º 500720690.

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

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220776

PSIC � PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS INFORMÁTICOS
DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4792.

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

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000219938

ACONTROL � AUTOMAÇÃO E CONTROLE
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4356;
identificação de pessoa colectiva n.º 502450665.

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

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000219981

CADICORTE � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8242;
identificação de pessoa colectiva n.º 505087588.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000219961

GIPAC � GABINETE DE INFORMÁTICA E PROJECTO
ASSISTIDO POR COMPUTADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4426;
identificação de pessoa colectiva n.º 502497807.

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

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000220775

GRAFIMONDEGO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5606;
identificação de pessoa colectiva n.º 503213713.

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

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000220774

LABURCOL � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
URBANÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1998;
identificação de pessoa colectiva n.º 500162271.

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

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000220773

CLINICOIMBRA � CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
E SAÚDE OCUPACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7071;
identificação de pessoa colectiva n.º 504098934.

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

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000220772

CLÍNICA DE FLEBOLOGIA DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7747;
identificação de pessoa colectiva n.º 504519239.

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

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000220771

DIVERDIS � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5715;
identificação de pessoa colectiva n.º 503273244.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220770

PROTODENTE � LABORATÓRIO DE PRÓTESE
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2260;
identificação de pessoa colectiva n.º 500657807.

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

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220769

ARNADO � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2532;
identificação de pessoa colectiva n.º 501068570.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000220768
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BIZARRO & BIZARRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2025;
identificação de pessoa colectiva n.º 500045844.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220767

AURÉLIO LOPES FERREIRA & ZULMIRA ISABEL ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2983;
identificação de pessoa colectiva n.º 501361677.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220766

ABILIS � CONSULTORES DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3289;
identificação de pessoa colectiva n.º 501531823.

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

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220765

CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS PROGRESSO
DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2274;
identificação de pessoa colectiva n.º 500637849.

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

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220764

ANTUNES, FERREIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2346;
identificação de pessoa colectiva n.º 500715165.

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

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220763

PINTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2765;
identificação de pessoa colectiva n.º 501276629.

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

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220762

CONÍMBRIGA � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2304;
identificação de pessoa colectiva n.º 502800740.

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

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220761

AMADO & AMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2653;
identificação de pessoa colectiva n.º 501199160.

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

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220760

FERREIRA & TORRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2816;
identificação de pessoa colectiva n.º 501283978.

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

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220759

REGON � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2856;
identificação de pessoa colectiva n.º 501265538.

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

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220758

CAFÉ RESTAURANTE AVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3707;
identificação de pessoa colectiva n.º 501894853.

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

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220757

AJUDA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3618;
identificação de pessoa colectiva n.º 501833854.

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

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220756

LINHA RECTA � ESCRITÓRIO TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2390;
identificação de pessoa colectiva n.º 500876274.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220755
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HABICOIMBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2536;
identificação de pessoa colectiva n.º 501063366.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220754

TARCA � SOLUÇÕES TÉCNICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3912;
identificação de pessoa colectiva n.º 502080957.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000220753

JOÃO CARLOS � OCULISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3152;
identificação de pessoa colectiva n.º 501452710.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000220752

CUCO � COMUNICAÇÃO E COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7237;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208004; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 10/020528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, sendo 31 de
Julho de 2002, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 1000220940

ÍNTIMO XXI � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7750;
identificação de pessoa colectiva n.º 504532740; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: of. 1/
020724.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, André
Alexandrino Correia dos Santos, cessou as suas funções de gerente,
por renúncia, em 31 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220939

COIMBRA XXI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7270;
identificação de pessoa colectiva n.º 504216805; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/020722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, sendo 2 de Julho
de 2002, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220938

COIMBRAPELE � MALAS E CARTEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7120;
identificação de pessoa colectiva n.º 504126954; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/020722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, sendo 29 de
Maio de 2002, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220937

DUOPRESS � EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES DE JORNAIS
E REVISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7998;
identificação de pessoa colectiva n.º 504785640; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/020719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, sendo 31 de
Maio de 2002, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220936

MUNDO DA B. D. � COMÉRCIO DE BANDA
DESENHADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7412;
identificação de pessoa colectiva n.º 504300695; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/020717.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, sendo 31 de
Julho de 2002, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 1000220934

TRANSPORTES FÚRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9346;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/020830.

Certifico que entre Tânia Andreia da Fonseca Raposo Seco, sol-
teira, maior, e Maria Alice da Fonseca Rebola Seco, divorciada, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Fúria, L.da, e tem a
sua sede na Quinta da Salvação, freguesia de Assafarge, concelho de
Coimbra.

2 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto os transportes rodoviários de
mercadorias por conta de outrem, nacional e internacional.
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2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e encontra-se dividido em duas quotas do valor nomi-
nal de 25 000 euros, uma de cada sócio Maria Alice da Fonseca Rebola
Seco e Tânia Andreia da Fonseca Raposo Seco.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de 500 000
euros.

ARTIGO 4.º

1 �Apenas a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é
livremente permitida.

2 � A cessão de quotas a não sócio depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo, no caso de
cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado, fica afecta ao gerente ou gerentes
a designar em assembleia geral.

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

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
c) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da

sociedade;
d) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer represen-

tar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso, a con-

trapartida da amortização será o valor que para a quota resultar do
último balanço aprovado e será paga nas condições estipuladas na
assembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou
mais sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000220932 

NEGÓCIOS DO CENTRO � CONSULTADORIA
PARA NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9317;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020725.

Certifico que entre António Casimiro Barreiros Casimiro, casado
com Paula Maria dos Ramos Manco Casimiro na comunhão de ad-
quiridos; Américo José Magalhães Areias, solteiro, maior; António
Altino dos Prazeres Neves, casado com Deolinda Maria Almeida
Carranca Neves na comunhão geral; Maria Teresa Fernandes Horta
Machado da Franca, solteira, maior, e Fernando Nuno Mira Calado
da Graça, casado com Ana Vitória Amado Monteiro Fernandes Mira
da Graça na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

1.º

A sociedade adopta a firma Negócios do Centro � Consultadoria
para Negócios, L.da, e tem a sua sede na Rua do Carmo, 54, 3.º, sala
T, freguesia de Santa Cruz, concelho de Coimbra.

§ 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.

2.º

O objecto social consiste em consultadoria para negócios.

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de cinco
quotas, assim distribuídas: uma no valor nominal de 2550 euros, per-
tencente ao sócio António Casimiro Barreiros Casimiro; duas quo-
tas iguais no valor nominal de 1000 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios Américo José Magalhães Areias e António Altino dos
Prazeres Neves; uma no valor nominal de 350 euros, pertencente à
sócia Maria Teresa Fernandes Horta Machado da Franca, e uma no
valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio Fernando Nuno
Mira Calado da Graça.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo de dois gerentes, sócios ou
não, a nomear em assembleia geral, sendo necessária a assinatura
dos dois para obrigar validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos.

§ 1.º É vedada ao gerente a possibilidade de obrigar a sociedade
em actos e ou contratos estranhos aos negócios sociais, nomeada-
mente em fianças, abonações e letras de favor.

§ 2.º A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral que, em caso afirmativo, fixará o valor da re-
muneração.

§ 3.º A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos.

§ 4.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios António Casimiro
Barreiros Casimiro e Américo José Magalhães Areias.

5.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer um dos sócios,
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de morte ou interdição do respectivo titular;
c) Havendo divórcio ou separação judicial, se a quota não ficar a

pertencer por inteiro a quem era seu titular antes desses factos ou se
não foi partilhada dentro de um ano a contar da data da sentença; 

d) Quando a quota for objecto de arrolamento, penhora, arresto
ou qualquer outra forma sujeita a arrematação ou venda judicial;

e) Quando, na cessão de quotas, se contrarie o disposto no ar-
tigo 6.º deste pacto social.

6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livremente consentida entre
sócios, seus descendentes ou ascendentes; a cessão a estranhos fica
dependente do consentimento da sociedade, a qual terá o direito de
preferência, em primeiro lugar, e os restantes sócios, em segundo
lugar.

7.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sócios sobrevivos ou capazes e com os herdeiros ou repre-
sentantes do sócio falecido ou interdito, devendo aqueles nomear
um que a todos represente na sociedade, enquanto a respectiva quo-
ta se mantiver indivisa.

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 décuplo
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 da restituição.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000220930 

MATICENTRO � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3236;
identificação de pessoa colectiva n.º 501498907.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000220926

HERMANO GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3160;
identificação de pessoa colectiva n.º 501617787.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220924

MARQUES & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3562;
identificação de pessoa colectiva n.º 501772880.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220922

VITOBRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3223;
identificação de pessoa colectiva n.º 501485317.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220920

RECOL � COLCHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3089;
identificação de pessoa colectiva n.º 501414720.

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

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220919

OLÍMPIO VÍTOR & MEDINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3109;
identificação de pessoa colectiva n.º 501421513.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, 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. 1000220917

MONTALMÓVEL � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3229;
identificação de pessoa colectiva n.º 501491856.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, 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. 1000220916

DOMOBRA � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2294;
identificação de pessoa colectiva n.º 500671575.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220914

SOCIEDADE HOTELEIRA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
DE PIRES & TENENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2628;
identificação de pessoa colectiva n.º 501148710.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220913

DUOFRIO � ELECTRICIDADE E REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2802;
identificação de pessoa colectiva n.º 501241540.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000220911

ISOMARCA � ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8425;
identificação de pessoa colectiva n.º 504817183.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220910

POLINÓMIO � ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8327;
identificação de pessoa colectiva n.º 505198525.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220909

SEBASTIÃO FERRÃO & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8722;
identificação de pessoa colectiva n.º 505529858.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 1000220908

TECNICOIMBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5289;
identificação de pessoa colectiva n.º 503052302.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 1000220906

JOAQUIM REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8310;
identificação de pessoa colectiva n.º 505109280.

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

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000219980

J. AZENHA CARDOSO & CRISTINA PEDROSO � CLÍNICA
DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7886;
identificação de pessoa colectiva n.º 504716182.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, 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. 1000219979

MEDILAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6385;
identificação de pessoa colectiva n.º 503671444; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 8; números e data das apre-
sentações: 11 e 12/020528.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe:
a) Em 27 de Março de 2002, Maria João Macedo Varela Rodrigues

renunciou às suas funções de gerente;
b) O capital foi aumentado para 5000 euros, tendo o pacto sido

alterado, nos seus artigo 3.º e 4.º, os quais passam a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

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 Jorge Filipe da Costa Rodrigues e
Luís Correia do Amaral.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante global de 200 000 euros.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000219978

QUINTA DA FONTE DAS CANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6477;
identificação de pessoa colectiva n.º 503730254; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020321.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 14 de
Dezembro de 2001, Robert Manuel Louis Henri Stoll, renunciou às
suas funções de gerente.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220018

CAMPOBEIRÃO � COMÉRCIO E MARKETING
AGRÍCOLA, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 63;
identificação de pessoa colectiva n.º 504500155; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 16/020321.

Certifico que, com referência à Cooperativa em epígrafe, foi au-
mentado o capital social para o montante de 1 002 410$, redeno-
minado para 5000 euros, e, em consequência, alterado parcialmente
os estatutos, no seu artigo 6.º, o qual passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 6.º

Capital social

1 � O capital social da Cooperativa é variável e ilimitado, no
montante inicial mínimo de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$).

2 � O capital social é representado por títulos de capital no valor
nominal de 100 euros.

3 � Os títulos são nominativos e devem conter as seguintes
menções:

a) A denominação da Cooperativa;
b) Número de registo da mesma;
c) O seu valor;
d) A data de emissão;
e) O correspondente número, em série contínua;
f) A assinatura de dois membros da direcção.
g) A assinatura do cooperador titular.
4 � O capital social pode ser elevado por deliberação da assem-

bleia geral, mediante a emissão de novos títulos de capital a subscre-
ver pelos cooperadores.

5 � O capital social da Cooperativa responde, em conjunto e
solidariamente pelas obrigações assumidas.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220022

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA JOAQUIM MIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6942;
identificação de pessoa colectiva n.º 504040634; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 6/020320.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o pacto
foi alterado, no seu artigo 2.º, o qual passou a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 2.º

1 � O seu objecto consiste na prestação de serviços de oftalmo-
logia e medicina interna.

2 � A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de
responsabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220019
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LUISOCONTA � CONTABILIDADE, GESTÃO
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6459;
identificação de pessoa colectiva n.º 503702064; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 12/011218.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas: uma de 4750 euros, pertencente à
sócia Maria Luísa da Costa Rodrigues, e uma de 250 euros, perten-
cente ao sócio Armando Marques Rodrigues.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220017

MINIMERCADO SÃO TIAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6519;
identificação de pessoa colectiva n.º 503812820; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 16/011129.

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

3.º

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

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

Está conforme o original.

15 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220015

COIMBRALABOR � SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE
NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6066;
identificação de pessoa colectiva n.º 503621463; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 11 e 12/020522.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe:
a) Em 20 de Outubro de 1998, a sócia Paula Cristina Pires Silveira

Madeira, renunciou às suas funções de gerente;
b) O capital foi aumentado para 1 002 410$ e redenominado para

euros, tendo o pacto sido alterado, no seu artigo 4.º, o qual passou
a ter a redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e devida-
mente depositado, é de 5000,01 euros e corresponde à soma de três
quotas iguais no valor nominal de 1666,67 euros cada, pertencendo
uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220013

ORIGINAL � ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6663;
identificação de pessoa colectiva n.º 503964220; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 72/020328.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado 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:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado e
corresponde à soma das quotas dos sócios, assim distribuídas: Pedro
Manuel Banaco de Carvalho, com uma quota de 3000 euros Maria
da Graça Margalho Jorge de Carvalho, com uma quota de 1000 euros,
e João Pedro Jorge de Carvalho e Filipa Isabel Jorge de Carvalho,
com uma quota de 500 euros cada.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000220012

CONSTRUÇÕES COTRIM & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8974;
identificação de pessoa colectiva n.º 505755718.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria Lopes
Espinho. 1000220009

CLÍNICA LOTUS (COIMBRA) � CLUBE RESIDENCIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8515;
identificação de pessoa colectiva n.º 505204169.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria Lopes
Espinho. 1000220008

DIMPRENSA � EDIÇÕES, DISTRIBUIÇÃO
E PUBLICIDADE, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 27;
identificação de pessoa colectiva n.º 500691681; inscrição n.º 8
e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; números e datas das apre-
sentações: 3/020401 e 2/030212.

Certifico que, com referência à Cooperativa em epígrafe, foi alte-
rado o seu artigo 6.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 6.º

Capital da Cooperativa

1 � O capital da Cooperativa é variável e ilimitado e é do mon-
tante mínimo de 5000 euros e encontra-se integralmente realizado
em dinheiro.

2 � O capital é representado por títulos de 5 euros cada um.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000219975
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LUÍS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4490;
identificação de pessoa colectiva n.º 502558067; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 33 e inscrição n.º 36; números e data das
apresentações: 1 e 2/020715.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, Alberto
Loureiro, cessou as funções de gerente que vinha exercendo na refe-
rida sociedade, em 20 de Maio de 2001, por renúncia.

Mais certifico que, na mesma data, foram nomeados para o refe-
rido cargo Francisco Agostinho Donas-Boto Bordalo e Sá e José Luís
Agostinho Bento.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000219056

VOIMARÃES � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7578;
identificação de pessoa colectiva n.º 504469584; inscrição n.º 5
e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 4 e 5/020809.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o pacto
foi alterado, nos seus artigo 4.º, 6.º e 7.º, n.º 1 e revogação dos 14.º
e 15.º e do n.º 2 do 7.º, os quais passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros e correspondente à soma das seguintes quotas:
uma de 40 000 euros, pertencente à sócia CONSBAL � Empreen-
dimentos, S. A., e duas iguais no valor de 5000 euros, pertencentes
cada uma a cada um dos sócios Eduardo Ferreira Lopes e Luís António
dos Santos Lopes.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, compete a três gerentes, sendo um deles a designar pela
sociedade CONSBAL � Empreendimentos Imobiliários, S. A.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Eduardo Ferreira
Lopes, Luís António dos Santos Lopes e Júlio Lopes, casado, resi-
dente no lugar de Ramalhais, dita freguesia de Abiul, designado pela
sociedade anónima.

3 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme delibera-
ção da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus ac-
tos, contratos e pagamentos com a intervenção de qualquer dos
gerentes.

Mais certifico que, em 17 de Julho de 2002, JOsé Dias Arnaut,
Alípio Manuel Junqueira Mendes e Adelino Correia António, renun-
ciaram às suas funções de gerentes.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220051

EMÍLIO BOTELHO PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7266;
identificação de pessoa colectiva n.º 504216228.

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

25 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220220

CANDICER � CERÂMICA RELEVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3659;
identificação de pessoa colectiva n.º 501863168.

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

27 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220219

PADARIA PASTELARIA O FORNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6535;
identificação de pessoa colectiva n.º 503762946.

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

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220218

MARTHAS & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 191;
identificação de pessoa colectiva n.º 500185913.

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

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220217

FRIAS & FONG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2552;
identificação de pessoa colectiva n.º 501106120.

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220935

GALHARDO & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7418;
identificação de pessoa colectiva n.º 504300555; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/020114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, sendo 21 de
Outubro de 2001, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

10 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220895

TRANSPORTES RAMIRO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7138;
identificação de pessoa colectiva n.º 504152793; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 21/020109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, sendo 12 de
Dezembro de 2001, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220893

DELFICA � PRODUÇÕES MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7532;
identificação de pessoa colectiva n.º 504431471; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 13/020220.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, sendo 30 de
Novembro de 2001, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220891

GABICOIMBRA � GABINETE DE CONTABILIDADE
E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5515;
identificação de pessoa colectiva n.º 503154555; inscrição n.º 2
e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e datas das apre-
sentações: 4/020201 e 3/021129.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, 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 4.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Luís Manuel Fernandes Monteiro e João Fernandes Monteiro.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220889

A. & QUATORZE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7794;
identificação de pessoa colectiva n.º 504585584; inscrição n.º 2
e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e datas das apre-
sentações: 42/020326 e 3/021211.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe:
a) O pacto foi alterado no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a

redacção seguinte:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, 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.

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

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220887

MANUEL FERRO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5149;
identificação de pessoa colectiva n.º 502984365; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 55/011228.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, 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 redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escritura social, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 4000
euros, pertencente ao sócio Manuel António Ferro dos Santos, e outra
no valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Lopo Miguel
Fonte Neves Ferro Santos.

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

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220886

REIS & CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6170 ;
identificação de pessoa colectiva n.º 503533262; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/020213.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o pacto
foi totalmente alterado, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Reis & Carmo, L.da, e tem a sua
sede em Coimbra, no Terreiro da Erva ou Adro de Santa Justa, 16 e
17, freguesia de Santa Cruz.

2 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a exploração de café, snack-
-bar e restaurante.

2 � A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de
responsabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros e encontra-se dividido em duas quotas, cada uma do
valor nominal de 30 000 euros, pertencentes aos sócios José Alves
Reis e Maria do Carmo dos Santos Matos Reis.

2 � Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de 300 000
euros.

ARTIGO 4.º

1 � Apenas a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é
livremente permitida.

2 � A cessão de quotas a não sócio depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo, no caso de
cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado, fica afecta ao gerente ou gerentes
a designar em assembleia geral.

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

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
c) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da

sociedade;
d) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer represen-

tar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos;
e) Morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Quando, em partilha, por divórcio, a quota for adjudicada a quem

não seja sócio.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso, a

contrapartida da amortização será o valor que para a quota resultar
do último balanço aprovado e será paga nas condições estipuladas
na assembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou
mais sócios ou a terceiro.
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ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

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

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220884

RESIDÊNCIA AEMINIUM � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5770;
identificação de pessoa colectiva n.º 503302805; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 115/020328.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, 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 redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e devida-
mente depositado, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios
José Madeira Caetano e Ilda Maria Gaspar Madeira.

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

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220880

PATRIVAL � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5999;
identificação de pessoa colectiva n.º 503499005; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 139/011228.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, 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 redacção seguinte:

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 Patrícia
Agostinho Fernandes Martins Mendes e Sandra de Jesus Simões do
Vale.

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

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220878

JOSÉ & ELISABETE PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5509;
identificação de pessoa colectiva n.º 503154660; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 17/011226.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, 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 redacção seguinte:

ARTIGO 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 uma, pertencendo uma a cada um dos sócios José Manuel da
Piedade Pinto e Elisabete Fátima Caetano Correia Pinto.

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

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 1000220875

AUTO 1602 � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3183;
identificação de pessoa colectiva n.º 501478876; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 15/020328.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros, e, em consequência, alterado o artigo 4.º, o qual
passou a ter a redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 5000 euros e correspondente à
soma de quatro quotas, sendo: uma de 2500 euros, pertencente ao
sócio Manuel Augusto Gonçalves dos Anjos; uma de 837,50 euros,
pertencente à sócia Isabel Cristina Lopes Queiroz dos Anjos, e duas
de 831,25 euros cada uma, pertencentes a cada um dos sócios Augusto
Manuel Lopes Queiroz dos Anjos e Olga Maria Lopes Queiroz dos
Anjos.

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

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000220873

CONTIMBRA � GESTÃO E CONTABILIDADE
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2426;
identificação de pessoa colectiva n.º 500901651; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 16/020126.

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

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros valo-
res constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma das
seguintes quotas: uma de 2999,99 euros e outra de 666,67 euros, per-
tencentes ao sócio Américo Alves Petim; uma de 666,67 euros, per-
tencente ao sócio António José Alves Pires Marques, e uma de 666,67
euros, pertencente ao sócio Luís Alberto Oliveira Lidington da Silva.

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

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220872

TRADUCENTRO � GABINETE DE TRADUÇÕES
E INTÉRPRETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4810;
identificação de pessoa colectiva n.º 502078286; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 22/020401.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, 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 redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e devida-
mente depositado, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220870

IMAREC � IMAGIOLOGIA E RECUPERAÇÃO MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6425;
identificação de pessoa colectiva n.º 503686654; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3; números e datas das apresentações: 6/020402
e 1/030225.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital para 5000 euros, pelo que foi alterado o pacto, no
seu artigo 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, correspondendo à soma de três quotas: duas iguais de 2375
euros, pertencente a cada um dos sócios Pedro Manuel Lemos
Rodrigues Pereira e Dina Paula Ribeiro dos Santos Marnoto, e uma
de 250 euros, pertencente à sócia Emília de Lemos Pereira.

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

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220867

TRANSPORTES ALUGUER CAVACO & CORDINHÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4954;
identificação de pessoa colectiva n.º 502785225.

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

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Fran-
co Pereira Duarte. 1000220859

HUPEREX � REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÕES
E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6753;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/020306.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital para 5000 euros, tendo alterado o artigo 3.º do con-
trato, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, sendo: uma de 3500 euros, pertencente ao sócio Hugo Ma-
nuel Casquinha Gancho, e a outra de 1500 euros, pertencente ao
sócio José Bento Pereira.

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 1000220857

VELHARIAS E ANTIGUIDADES DE ALVES
& RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4389;
identificação de pessoa colectiva n.º 502560991; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das apre-
sentações: 14 e 16/020215.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe:
a) Em 23 de Novembro de 2002, Francisco Almeida Alves, re-

nunciou à gerência;
b) O capital foi aumentada para 1 002 410$ e redenominado para

euros, pelo que o pacto foi alterado, nos seus artigos 3.º e 5.º, os
quais passaram a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 5000 euros, correspondente à soma
das seguintes quotas: uma de 2500 euros, pertencente à sócia Maria
Luísa Rosa Lopes Rodrigues, e duas iguais de 1250 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Manuel Antunes Rodrigues e
Nilza Isabel Lopes Rodrigues.

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, ficará a
cargo de todos os sócios, já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, activa a passivamente, em juízo ou
fora dele, em quaisquer actos e contratos, são sempre necessárias as
assinaturas conjuntas de dois gerentes, sendo sempre necessária a da
sócia gerente Maria Luísa Rosa Lopes Rodrigues.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220856

ALHO, PEREIRA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2601;
identificação de pessoa colectiva n.º 501148345; averbamentos
n.os 1, 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 10 e 11; números
e data das apresentações: 6 a 12/020429.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, António
Fernandes da Silva Alho, Lotário Duarte Pereira; Fernando Ferreira
de Carvalho, Alfredo Crespo Vicente e José Casaleiro Barroca, ces-
saram as funções de gerentes que vinha exercendo na referida socie-
dade, desde 1 de Fevereiro de 2001, por renúncia.

Tendo sido nomeado para o referido cargo, desde 2 de Fevereiro
de 2002, Manuel Augusto Almeida Santos, casado.

Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º e o corpo e § 1.º
do 4.º, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alho, Pereira & Carvalho, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Padre Estêvão Cabral, 83, rés-do-chão,
freguesia de Santa Cruz, da cidade e concelho de Coimbra.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede ser transferida para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e bem assim, criar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios e ou es-
tranhos, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Maria do
Carmo de Oliveira Fonseca, Ricardo Manuel Fonseca Santos e Carlos
Fernando Cardoso Buco.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são sempre necessárias, ou só a assinatura da gerente Maria do Carmo
de Oliveira Fonseca ou as assinaturas conjuntas dos outros dois ge-
rentes ou a assinatura do gerente a nomear em assembleia geral,
bastando a assinatura de qualquer um deles para os actos de mero
expediente.

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

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000220854
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BRAGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2761;
identificação de pessoa colectiva n.º 501232516; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 11/020313.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, 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 redacção seguinte: 

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e para
ele concorreram os dois sócios com uma quota cada um no valor
nominal de 2500 euros.

§ único. As duas quotas são representadas pelo estabelecimento
comercial que a ambos pertence e que transferem para a sociedade
no indicado valor de 3990,38 euros, com todas as sua licenças, alvará
e demais elementos que o integram, conhecido por Chapelaria Ferreira
& Fonseca, L.da, instalado no rés-do-chão e 1.º de um prédio urbano
sito na cidade de Coimbra, freguesia dita de São Bartolomeu, à Rua
do Visconde da Luz, com os números de polícia, 33 a 39, inscrito na
respectiva matriz sob o artigo 108.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220852

MACODÉMIA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ADÉMIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6675;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963615; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/020522.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe:
a) Em 22 de Fevereiro de 2002, Paula Alexandra Marques da Silva

Amaral Gomes, renunciou às suas funções de gerente;
b) O capital foi aumentado para 199 519,39 euros, tendo o pacto

sido alterado, nos seu artigos 2.º e 4.º, n.º 1, os quais passaram a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social subscrito e realizado, é de 199 519,39
euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e
titulares seguintes: uma de 66 509,79 euros, pertencente ao sócio
Celso dos Santos Gomes, e duas iguais de 66 504,80 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Materiais de Construção Pro-
gresso de Mortágua, L.da e Fernando Custódio Ferreira Rosa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade ficará a cargo dos sócios, já nome-
ados, Celso dos Santos Gomes e Fernando Custodio Ferreira Rosa.

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

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220851

NATÁLIA SIMÕES & MARGARIDA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6817;
identificação de pessoa colectiva n.º 503962481; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020409.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 10 de
Fevereiro de 2002, Maria Margarida Mendes da Costa Sereno, re-
nunciou às suas funções de gerente.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220848

JOSÉ A. MENDES NETO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7283;
identificação de pessoa colectiva n.º 504216210; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 88/011227.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, 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 redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio José António Mendes Neto.

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

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220846

MARCIUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2332;
identificação de pessoa colectiva n.º 500808490.

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

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220933

AGÊNCIA AUTOMOBILÍSTICA FRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2746;
identificação de pessoa colectiva n.º 501118314.

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

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220929

JOSÉ TAVARES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2114;
identificação de pessoa colectiva n.º 500345236.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220927

POLILECTRÓNICA � ARMAZENISTA DE MATERIAL
ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2005;
identificação de pessoa colectiva n.º 500220190.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220925

BRUJOCA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7845;
identificação de pessoa colectiva n.º 504595210.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220923

A. M. PINTO & CARVALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2719;
identificação de pessoa colectiva n.º 501210245.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000220921

CONSTRUÇÕES AVELINO ALVES & BAÍA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4168;
identificação de pessoa colectiva n.º 502253940.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220918

ARL � ASSISTÊNCIA REDES E COMPUTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5205;
identificação de pessoa colectiva n.º 502990031.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220915

FANTÁSTICO MODAS � SOCIEDADE DE VENDA
DIRECTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5038;
identificação de pessoa colectiva n.º 502883936.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, 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. 1000220912

EMPIFARMA � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7061;
identificação de pessoa colectiva n.º 504100050.

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

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000220907

CERVEJARIA CRISTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 664;
identificação de pessoa colectiva n.º 500460558.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220904

VCF � VICTOR COELHO & FILHOS � CONSUMÍVEIS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5847;
identificação de pessoa colectiva n.º 503348570.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220903

ALVES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6714;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963453.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220902

ELECTROMONDEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 976;
identificação de pessoa colectiva n.º 500093121.

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

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000220901

MACENTRO � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6467;
identificação de pessoa colectiva n.º 503729671.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220900

IVO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2038;
identificação de pessoa colectiva n.º 500364117.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 1000220899

RCP � MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5406;
identificação de pessoa colectiva n.º 503133540.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220894

PASTELARIA IDEAL PENACOVENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3828;
identificação de pessoa colectiva n.º 500741980.

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220892

SOUSA & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4632;
identificação de pessoa colectiva n.º 500420713; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 3/020807.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 2 de
Agosto de 2002, António Barata Alves, renunciou às suas funções
de gerente.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220890

FREITAS MORNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2077;
identificação de pessoa colectiva n.º 500121281; inscrição n.º 6
e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e datas das apre-
sentação: 24/020102 e 33/021230.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o pacto
foi alterado no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 100 000
euros, dividido por quatro quotas, pertencendo ao sócio Gonçalo Ma-
ria Torres Fontes de Freitas Morna, duas quotas, uma no valor de
41 250 euros e outra no valor de 8750 euros, e pertencendo à sócia
Maria Teresa Torres Fontes de Freitas Morna, duas quotas, uma no
valor de 41 250 euros e outra no valor de 8750 euros.

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220888

SOUSA HENRIQUES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6342;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: of. 2 e 3/020617.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe:
a) Em 22 de Abril de 2002, o sócio Carlos Alberto da Mota

Henriques, renunciou às suas funções de gerente;
b) O pacto foi alterado nos seus artigos 3.º, 5.º, 6.º e 7.º, e elimi-

nado o artigo 8.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
1000 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge da Silva Janeiro, e

duas do valor nominal de 2000 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Paulo Jorge da Silva Janeiro e Áurea da Conceição Mar-
tins Janeiro.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado, fica afecta ao gerente ou gerentes
a designar pelos sócios.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu em
sociedade reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220885

TÁXIS COSTA BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7912;
identificação de pessoa colectiva n.º 504709305.

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

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220216

CACELA DE SALOIO � PROPRIEDADES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7340;
identificação de pessoa colectiva n.º 504266306.

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

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220215

CINOV � INDÚSTRIA E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2336;
identificação de pessoa colectiva n.º 500704864.

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

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220214

PEDRO FERRÃO & ISABEL TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4155;
identificação de pessoa colectiva n.º 502253835.

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

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220213
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BLUE HOUSE � CERÂMICA DESIGN E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7804;
identificação de pessoa colectiva n.º 504571060.

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

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220212

PANIFICAÇÃO DO CENTRO DE J. PINHEIROS
& ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5206;
identificação de pessoa colectiva n.º 502990015.

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

15 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220211

PROMOCENTRO � ACTIVIDADES PROMOCIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5505;
identificação de pessoa colectiva n.º 503154741.

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

15 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220210

WORLDPHARMA � MATERIAL MÉDICO
E LABORATORIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8943;
identificação de pessoa colectiva n.º 505931141.

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

15 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220209

REACTOMONTAGENS � MONTAGENS ELÉCTRICAS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7480;
identificação de pessoa colectiva n.º 504338935.

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

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220208

PRISNOV � INDÚSTRIA DE QUADROS ELÉCTRICOS
E AUTOMATISMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7713;
identificação de pessoa colectiva n.º 504326970.

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

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220207

STRUPLANO � ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4737;
identificação de pessoa colectiva n.º 502668474.

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

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220206

A. G. M. S. � ACABAMENTOS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5885;
identificação de pessoa colectiva n.º 503392740.

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

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220205

AUTOFORUM � AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6367;
identificação de pessoa colectiva n.º 503650609.

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

15 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220204

ONDACENTRO � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4773;
identificação de pessoa colectiva n.º 502678585.

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

14 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220203

SÃO TEOTÓNIO � SOCIEDADE DE ENSINO, CULTURA
E EDUCAÇÃO CRISTÃ, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1108;
identificação de pessoa colectiva n.º 500241759.

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

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220202

GINÁSIO E REABILITAÇÃO DO PENEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3712;
identificação de pessoa colectiva n.º 501894896.

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

11 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220201

PAUL STRICKER & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3698;
identificação de pessoa colectiva n.º 501888640.

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

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220200

CELINÊS � RESTAURAÇÃO E PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7371;
identificação de pessoa colectiva n.º 504270397.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220199

LUCAS & COSTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6481;
identificação de pessoa colectiva n.º 503730190.

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

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220198

RUI & PÓVOA � ARTE CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6790;
identificação de pessoa colectiva n.º 503962317.

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220197

FUTURFORMA � FORMAÇÃO, GESTÃO
E INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7577;
identificação de pessoa colectiva n.º 504469630.

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

29 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000220196

TRANSJANEIRO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8737;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 1/020827.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 26 de
Janeiro de 2002, Albino Santos, renunciou às suas funções de ge-
rente.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220027

ACÁCIO NUNES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6128;
identificação de pessoa colectiva n.º 503513687; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 9/020624.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
foi aumentado e redenominado para 100 000 euros, tendo o pacto
social sido alterado, no seu artigo 3.º, o qual passou a ter 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 100 000 euros
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 53 000 euros do
sócio Acácio Nunes; uma de 45 000 euros da sócia Júlia Corte Real
Franco, e duas iguais de 1000 euros, uma de cada um dos sócios
Amadeu António Corte Real Nunes e outra de Acácio Manuel Corte
Real Franco Nunes.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000220026

LEMOS & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7233;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208012.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000220014

SOCIEDADE HOTELEIRA FERREIRA RODRIGUES
& SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5575;
identificação de pessoa colectiva n.º 503197360; data do depó-
sito: 20020625.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos da prestação de contas do ano de 2001.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220011

ÓPTICA DO ADRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3143;
identificação de pessoa colectiva n.º 501445668.

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

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220010

ROQUE & FILHOS � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3610;
identificação de pessoa colectiva n.º 501827463.

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

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220007

SANCHES & BARATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2212;
identificação de pessoa colectiva n.º 500659648; averbamentos
n.os 1 e 2 à inscrição n.º 25; números e data das apresentações: 4
e 5/020711.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, João Ne-
ves Barata e João Carlos Inácio Barata, cessaram as funções de ge-
rentes que vinham exercendo na referida sociedade, em 20 de Se-
tembro de 2001, por renúncia.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000219053

GIPAMB � GABINETE DE INFORMÁTICA E PROJECTOS
AMBIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7058;
identificação de pessoa colectiva n.º 504099159; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 4/020705.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social para 25 000 euros, e, em consequência, foi al-
terado o artigo 4.º do pacto social, o qual ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 2500 euros, perten-
cente à sócia GIPAC � Gabinete de Informática e Projecto Assistido
por Computador, L.da; uma de 10 000 euros, pertencente ao sócio Luís
Alberto Proença Simões da Silva; uma de 2500 euros, pertencente ao
sócio Rui Manuel das Neves Belchior Faia dos Santos; uma de 7500
euros, pertencente à sócia Helena Maria dos Santos Gervásio, e uma de
2500 euros, pertencente à nova sócia Raquel Dias Martins.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000219052

AGOSTINHO & FILHOS, MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6430;
identificação de pessoa colectiva n.º 503686603; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 82/020327.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
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, realizado por incorporação de reservas, é de 5000
euros, dividido em três participações que são uma participação de
capital de 1250 euros, pertencente ao sócio Manuel Agostinho dos
Santos; uma participação de capital de 2500 euros, pertencente ao
sócio Rui Manuel Jorge dos Santos, e uma participação de 1250
euros, pertencente à sócia Isabel Maria Jorge dos Santos.

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

Está conforme o original.

18 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000219973

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE COIMBRA ARTÍSTICA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 30;
identificação de pessoa colectiva n.º 501261346; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 12/020129.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 21 de
Novembro de 2001, foram eleitos para membros da direcção:

Presidente � Armando Machado de Azevedo, vice-presidente: Ma-
nuel João Ribeiro Dixo; vogais � Arlindo Dinis Moreira Jorge
Fernando Freire e Vítor José Dias Almeida Magalhães.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000219972

FIACO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
(anteriormente denominada FIAÇÃO DE ALGODÕES

DE COIMBRA � FIACO, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 926;
identificação de pessoa colectiva n.º 500115044; inscrição n.º 24;
número e data da apresentação: 4/020417.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram al-
terados os artigos 1.º e 2.º do pacto social, os quais ficaram com a
seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de FIACO � Investimentos
Imobiliários, S. A., e tem a sua sede no Loreto, freguesia de Santa
Cruz, Coimbra.

2.º

Esta sociedade tem por objecto a aquisição e revenda de prédios,
operações sobre imóveis, investimentos imobiliários, execução de
loteamentos, construção e promoção imobiliária, administração e
arrendamento de imóveis próprios ou alheios e, ainda, o comércio
de fios para a indústria e manufactura têxteis.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000219970

CECÍLIA & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7764;
identificação de pessoa colectiva n.º 504534289; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 5/021125.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 31 de Julho de 2002 a
data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220896

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE COLUMBOFILIA (FPC)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 35;
identificação de pessoa colectiva n.º 500921784; inscrições n.os 6
e 7; números e data das apresentações: 9 e 10/020228.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
signados os órgãos sociais para o quadriénio de 1998-2001.

Data da deliberação: 25 de Outubro de 1997.
Direcção: presidente � José Manuel Azenha Tereso; vice-pre-

sidente administrativo � José Alberto Magalhães Albuquerque San-
tos; vice-presidente desportivo � Luís Serafim Baptista da Silva;
secretário � Nuno Herlânder Marques Ribeiro de Andrade; tesou-
reiro � Vasco dos Santos Loureiro; vogais � José Albino da Silva
Rodrigues, Alcino Gaio Martins, Eduardo Maria do Carmo Correia e
Ramiro Brás Monteiro; suplentes � José Miguel Ramos Mendonça,
Virgílio Borges Pinto de Azevedo e Rui Manuel Andrade Teixeira.

Conselho fiscal: presidente � Hélder Manuel Pequito; vogais �
Laureano Nunes dos Santos e Euclides Gonçalves Carreira; suplen-
tes � Jacinto José Realinho Semedo e João Adalberto Rodrigues.

Mais certifico que, em 20 de Dezembro de 2001, foram designa-
dos os órgãos sociais para o quadriénio de 2002-2005:

Direcção: presidente � José Manuel Azenha Tereso; vice-pre-
sidente administrativo � Luís Serafim Baptista da Silva; vice-
-presidente desportivo � Adriano Ferreira Alho; secretário � Nuno
Herlânder Marques Ribeiro de Andrade; tesoureiro � Vasco dos San-
tos Loureiro; vogais � Artur José Vidal Pinto, Carlos Costa Moreira,
José Albino da Silva Rodrigues e Eduardo Maria do Carmo Correia;
suplentes � Virgílio Borges Pinto de Azevedo, Paulo Jorge Carva-
lho Campos; João José Mendes Marques.

Conselho fiscal: presidente � Hélder Manuel Pequito; vogais �
José Luís Raimundo Quintans e Euclides Gonçalves Carreira; suplen-
tes � Raul Rodrigues Oliveira e Luís Manuel Duarte Marques.

Está conforme o original.

15 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000219967

GEOAVENTURA � ACTIVIDADES DE LAZER
E DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8182;
identificação de pessoa colectiva n.º 504659987; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: of. 6, 7 e 8/020521.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 25 de
Fevereiro de 2002, João Paulo dos Reis Simões, cessou as suas fun-
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ções de gerente, por renúncia, e o pacto foi alterado, nos seus arti-
gos 3.º, n.º 1 e 4.º, n.º 2, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 470 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 6235 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios
Carlos Pedro dos Santos Rosa e Irene do Rosário Sempere.

2 � ................................................................................................
3 � ................................................................................................

ARTIGO 4.º

1 � ................................................................................................
2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e

contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.
3 � ................................................................................................

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000219964

PORTELA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9179;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/020709.

Certifico que por Carlos Alberto Alves Portela, divorciado, a socie-
dade unipessoal por quotas em epígrafe, foi constituída a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Portela, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede social na Quinta da Várzea, lote 1, rés-do-
-chão, freguesia de Santa Clara, concelho de Coimbra.

2 � A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro local
dentro do concelho ou para qualquer concelho limítrofe, bem como
estabelecer e encerrar, quer em território nacional, quer no estrangeiro,
sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de represen-
tação permanente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exporta-
ção e representação de equipamentos e artigos de limpeza para o
lar.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Alves Portela, que de-
tém uma quota desse valor nominal.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, ficará a cargo
de um ou mais gerentes designados em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado como gerente da sociedade, Fernando
Jorge Oliveira Portela, casado, residente na Rua de Carrington da
Costa, 68, 5.º, esquerdo, freguesia de Campanhã, concelho do Porto,
portador do bilhete de identidade n.º 8584188, emitido em 7 de
Setembro de 2001, pelos Serviços de Identificação Civil do Porto, e
contribuinte n.º 195652762.

3 � A sociedade fica vinculada pela assinatura de um gerente.
4 � A sociedade fica também vinculada pela assinatura de um pro-

curador, nos precisos termos do respectivo instrumento de mandato.
5 � A remuneração dos gerentes poderá consistir, parcialmente,

numa percentagem dos lucros da sociedade.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000219217

ANTÓNIO BORGES VILA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 794;
identificação de pessoa colectiva n.º 500460698; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 8/020710.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o pacto
foi alterado, no seu artigo 2.º, o qual passou a ter a seguinte redac-
ção:

2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de pronto-a-vestir
e calçado.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000219214

COMGER � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5660;
identificação de pessoa colectiva n.º 503256366.

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000219210

REIS & FLÓRIDO, CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6749;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963720; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 9/020104.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o pacto
foi alterado, no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas de 2500 euros,
uma de cada sócia Ana Cristina Marques da Fonseca Flórido e Maria
Alice Jacob dos Reis Neves.

2 � Por deliberação unânime poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante de 99 759,58 euros.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 1000219963

FIGUEIRA DA FOZ

CARMO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1656/930930; identificação de pessoa colectiva n.º 503064106;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20030416.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de designação de gerente de Vítor Manuel Carreira
Ramos Rodrigues, casado, residente na Rua dos Vasos, 15, Leira.

Data da deliberação: 15 de Setembro de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Conceição
Machado de Figueiredo. 2001040709

IMOJARDIM II � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1875/950831; identificação de pessoa colectiva n.º 503479616;
inscrição n.º 71; número e data da apresentação: 10/20030421.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2003.

Conferida. Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Conceição
Machado de Figueiredo. 2001040776

ALCINA FERREIRA & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2582/010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505243822;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 4 e 5/20030417.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de cessação de funções do gerente Marco António
Ferreira Rodrigues Maia, por renúncia.

Data da apresentação: 1 de Abril de 2003.
Designação de gerente de Adriano da Silva Ferreira, solteiro, maior,

residente na Rua do Visconde de Sousa Prego, 13, rés-do-chão, di-
reito, Figueira da Foz.

Data da deliberação: 1 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Conceição
Machado de Figueiredo. 2001040741

METALOGÂNDARA � METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2170/980521; identificação de pessoa colectiva n.º 504158546;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/20030416.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 27 de Novembro de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Conceição
Machado de Figueiredo. 2001040717

CAÇÃO & CAÇÃO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2533/000926; identificação de pessoa colectiva n.º 505138263;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 19 e 20/20030416.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os registos de cessação de funções da gerente Dina Bela
Freitas Cação, por renúncia, em 4 de Julho de 2002, e alteração dos
artigos 1.º, n.º 1, 3.º, 6.º, § único e 7.º do respectivo contrato, os
quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cação & Cação � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de Diogo Cão, 30,
freguesia de Buarcos, concelho da Figueira da Foz.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 3000 euros cada,
pertencentes ambas à sócia Sílvia Cristina Cação Rodrigues.

ARTIGO 6.º

§ único. Está já designada gerente a sócia Sílvia Cristina Cação
Rodrigues.

ARTIGO 7.º

Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus actos e con-
tratos e para a sua representação em juízo e fora dele é necessária a
assinatura de um gerente.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Conceição
Machado de Figueiredo. 2001040725

MIRANDA DO CORVO

FEIRA FRANCA � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 445/20030428; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/20030428.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade comercial por
quotas em epígrafe, o qual se rege pelos artigos a seguir indicados,
sendo sócios Vítor Manuel Gil Branco, casado com Maria Fernanda
Correia Baptista Branco, e Fernando da Conceição Salvador, casado
com Maria Cristina de Lemos Costa Miguéis, ambos sob o regime da
comunhão de adquiridos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Feira Franca � Supermercados,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Doutor Fausto Lobo, 4,
vila, freguesia e concelho de Miranda do Corvo.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de supermercados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 64 900
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 32 450 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Vítor Manuel Gil Branco e Fernando da Conceição Salvador.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001712510

CONSTRUÇÕES LUCIANO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 137/270591; inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 1/20030410.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração dos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º do pacto social, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Luciano & Filhos, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Fundo da Ribeira, freguesia de Semide,
concelho de Miranda do Corvo.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a construção civil de obras
públicas e particulares, urbanização e loteamento, elaboração de
projectos de engenharia, licenciamento e avaliação de imóveis, rea-
lização de investimentos na área imobiliária, nomeadamente a com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, pro-
moção, administração e locação de bens imobiliários próprios ou de
terceiros, a exploração de estabelecimentos comerciais ou industriais
ou a sua locação a terceiros.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socie-
dade de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou dife-
rente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais, em socieda-
des de responsabilidade ilimitada, bem como associar-se com outras
pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar novas sociedades, agru-
pamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus de
interesse económico, consórcios e associações em participação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou valores constantes da escrita social, é de 54 000 euros e
corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 27 000 euros, pertencente ao sócio Luciano Colaço
Martins, e duas iguais de 13 500 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Marco Nuno Bastos Martins e Sara Mónica Bastos
Martins.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vieram a
ser designados em assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente
Luciano Colaço Martins, e sendo nomeados gerentes, a partir de hoje,
os sócios Marco Nuno Bastos Martins e Sara Mónica Bastos Mar-
tins.

2 � Para obrigar validamente a sociedade, activa ou passivamente,
em juízo e fora dele, em quaisquer actos e contratos, é necessária e
suficiente a assinatura do gerente Luciano Colaço Martins ou a as-
sinatura conjunta de dois dos restantes gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Celebrar contratos de locação de quaisquer bens imóveis para a

sociedade, rescindir ou alterar os respectivos contratos;
c) Onerar quaisquer bens imóveis;
d) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e imobi-

liária.

Relatório do revisor oficial de contas nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Introdução.
1. O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao artigo 28.º

do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à entrega por
parte dos sócios Marco Nuno Bastos Martins e Sara Mónica Bastos
Martins, de bens no valor de 15 213,34 euros e 15 462,74 euros,
respectivamente, para realização do aumento de capital por cada um
subscrito no capital da sociedade Construções Luciano & Albano,
L.da, conforme deliberação tomada em assembleia geral especial re-
alizada no dia 18 de Fevereiro de 2003, constante da acta n.º 14 da
sociedade.

Da referida acta constam as seguintes deliberações:
a) Alteração da denominação social de Construções Luciano &

Albano, L.da para Construções Luciano & Filhos, L.da;
b) Alteração do objecto social para construção civil de obras pú-

blicas e particulares, urbanização e loteamento, elaboração de pro-
jectos de engenharia, licenciamento e avaliação de imóveis, realiza-
ção de investimentos na área imobiliária, nomeadamente a compra
e venda de imóveis para si ou para revenda dos adquiridos para esse
fim; promoção, administração e locação de bens imobiliários pró-
prios ou de terceiros, a exploração de estabelecimentos comerciais
ou industriais ou a sua locação a terceiros;

c) Aumento do capital social da sociedade de 10 000 euros para o
montante de 54 000 euros, sendo o aumento de 44 000 euros a rea-
lizar da forma seguinte:

c.1) O sócio Luciano Colaço Martins, subscreveu 22 000 euros a
realizar em numerário;

c.2) O sócio Marco Nuno Bastos Martins, subscreveu 11 000 euros
a realizar em espécie;

c.3) A sócia Sara Mónica Bastos Martins, subscreveu 11 000 euros
a realizar em espécie.

2. As entradas em espécie consistem na entrega dos bens que a
seguir se descrevem:

2.1. O sócio Marco Nuno Bastos Martins, entrega à sociedade a
viatura da marca Mitsubishi, modelo L 200 4 × 4 CC, com a matrí-
cula 30-00-JZ, à qual foi atribuído o valor de 15 213,34 euros;

2.2. A sócia Sara Mónica Bastos Martins, entrega à sociedade a
viatura da marca Mitsubishi, modelo Carisma 1.9 GLS, com a matrí-
cula 08-97-JN, à qual foi atribuído o valor 15 462,74 euros.

3. O valor dos bens acima descritos, entregues pelos sócios para
fazer face à realização do aumento do capital social por cada subs-
crito, corresponde ao justo valor dos mesmos, nesta data, e foram
avaliados pela firma Neves & Bandeira, L.da, concessionário da marca
Mitsubishi, em Vila Nova de Poiares.

Responsabilidades.
4. A minha responsabilidade consiste em apreciar de forma inde-

pendente a razoabilidade da avaliação dos bens e em declarar que os
valores encontrados são suficientes para a realização do aumento de
capital pretendido.

Âmbito.
5. O meu trabalho foi efectuado de acordo com as Normas Téc-

nicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Ofi-
ciais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 � Verificação das Entradas em Espécie para Realização
de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja pla-
neado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança
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 incluiu a verificação:

a) Da existência dos bens;
b) Da titularidade dos referidos bens e da existência de eventuais

ónus ou encargos;
c) Da adequação dos critérios usados na avaliação dos mesmos; e
d) Do valor atribuído aos bens.
6. Entendo que o trabalho efectuado proporciona uma base acei-

tável para a emissão da minha declaração.
Declaração.
7. Com base no trabalho efectuado, declaro que os valores encon-

trados para os bens referidos no n.º 2 supra, atingem o valor nomi-
nal do aumento de capital subscrito por cada um dos sócios que efec-
tua tal entrada, pelo que em minha opinião não existe qualquer
impedimento que obste ao aumento de capital social, nas condições
constantes da acta n.º 14 da sociedade.

Declaro ainda, tendo em conta o que está previsto no n.º 19 da
DRA 841 � Verificação das Entradas em Espécie para Realização
de Capital das Sociedades, não existir qualquer impedimento a que o
excesso do valor atribuído a cada um dos bens face ao montante
necessário para a realização do aumento de capital social subscrito
por cada um dos sócios, seja creditado em conta corrente dos mes-
mos aberta na sociedade, nos termos que também constam da acta
n.º 14.

Coimbra, 18 de Março de 2003. � Luís Manuel Batista Gonçalves
de Almeida, revisor oficial de contas n.º 879.

O texto completo e actualizado foi depositado na respectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001712480

COIMAGAL � COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
AGRO-ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 444/20030428; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/20030428.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade comercial por
quotas em epígrafe, o qual se rege pelos artigos a seguir indicados,
sendo sócios António José Ferreira Cristo, casado com Maria de
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Lurdes Ferreira Almeida, e João Manuel Ferreira Cristo, casado com
Regina Maria dos Santos Ferreira Cristo, ambos sob o regime da
comunhão de adquiridos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COIMAGAL � Comércio e
Importação Agro-Alimentar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Senhor da Agonia, 15,
freguesia de Rio Vide, concelho de Miranda do Corvo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comercialização de produtos
alimentares, nomeadamente carnes e afins e de produtos para a agri-
cultura; prestação de serviços relacionados com a actividade, e im-
portação, exportação e representação dos produtos das áreas antes
mencionadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 30 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 15 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
António José Ferreira Cristo e João Manuel Ferreira Cristo.

ARTIGO 4.º

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

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001712502

MONTEMOR-O-VELHO

CONSTRUÇÕES L. F. H. S., UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 591; identificação de pessoa colectiva n.º P 506534839;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/10042003.

Contrato de sociedade unipessoal

No dia 10 de Abril de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, notária, li-
cenciada Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, deste Car-
tório, compareceu como outorgante Luís Filipe Horta da Silva, con-
tribuinte fiscal n.º 188952403, casado com Dina Maria Machado
Vieira sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia
de Viseu (Santa Maria de Viseu), concelho de Viseu, residente no
lugar de Casal dos Moutinhos, freguesia de Carapinheira, concelho
de Montemor-o-Velho.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 10057682, de 27 de Março de 2002, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Coimbra.

Disse o outorgante que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade comercial unipessoal por quotas, a qual se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções L. F. H. S., Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Casal dos Moutinhos,
freguesia de Carapinheira, concelho de Montemor-o-Velho.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucur-
sais, filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer
ponto do País e do estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
reparação e manutenção de edifícios, compra e venda de bens imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente a ele sócio Luís Filipe Horta da Silva.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Luís Filipe Horta da Silva,
desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e aluguer de
longa duração, bem como comprar e tomar de arrendamento imó-
veis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu
registo definitivo, e a levantar o capital social depositado, a fim de
custear as despesas de constituição, registo de sociedade, a aquisição
de equipamento e instalação da sede social, despesas estas que a so-
ciedade assume logo que definitivamente matriculada.

Declarando ainda, sob sua responsabilidade, que já foi efectuado o
depósito em numerário do capital social ora realizado na Caixa
Económica Montepio Geral, em Cantanhede, e não é sócio de qual-
quer outra sociedade unipessoal.
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Adverti o outorgante da obrigatoriedade de ser requerido o registo
comercial deste acto no prazo de três meses na competente con-
servatória.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2003. � O Conservador, Florindo Rodrigues.
2002898251

VILA NOVA DE POIARES

ALFREDO DUARTE FERREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Ma-
trícula n.º 37; identificação de pessoa colectiva n.º 501451021;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 2/20030422.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato, no seu artigo 4.º, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 9975,96 euros e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 4987,98 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Georgina Maria Simões Ferreira Vitorino e José
Carlos das Neves Vitorino.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade, foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Cesaltina Torres
Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2000234216

MARCOS BRUNO FERREIRA DE CARVALHO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Ma-
trícula n.º 415; identificação de pessoa colectiva n.º P 506473961;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030313.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade por quotas em
epígrafe, o qual se rege pelos artigos a seguir indicados, sendo sócio
Marcos Bruno Ferreira de Carvalho, solteiro, maior:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Marcos Bruno Ferreira de Carvalho,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Manuel
Coelho, Soito, Corgas, freguesia de Poiares (Santo André), concelho
de Vila Nova de Poiares.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sociedade criar
filiais, sucursais, agências ou qualquer outra forma de representação
no País ou no estrangeiro, podendo ainda deslocar a sede dentro do
concelho ou para outro concelho.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de salão de cabeleireiro,
instituto de beleza e comercialização de produtos cosméticos e de
higiene.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e encontra-se representado por uma quota única de
igual valor nominal, pertencente ao sócio único Marcos Bruno
Ferreira de Carvalho.

ARTIGO 4.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence exclusiva-
mente ao único sócio Marcos Bruno Ferreira de Carvalho, que desde
já fica nomeado gerente, sendo necessária e suficiente a sua assina-
tura para obrigar validamente a sociedade, activa e passivamente,
em juízo ou fora dele, em quaisquer actos e contratos.

ARTIGO 5.º

Não é permitido ao gerente, por si ou por procuração, obrigar a
sociedade em fianças, letras de favor e outros actos ou contratos
estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

Fica desde já o sócio único autorizado a celebrar com a própria
sociedade os negócios que se mostrem necessários à prossecução do
fim social.

ARTIGO 7.º

De acordo com a lei e na ausência de cláusula contratual aplicá-
vel, esta sociedade reger-se-á pelas normas aplicáveis às sociedades
por quotas, em tudo quanto não pressuponha a pluralidade de sócios.

ARTIGO 8.º

Disposição transitória

Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, fica desde já autorizado o gerente a efectuar
levantamentos da conta de depósito em nome da sociedade, até ao
montante global do capital, a fim de fazer face ao pagamento da
escritura de constituição, seus registos e publicações e despesas de
instalações, aquisição de equipamento e início de actividade.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Cesaltina Torres
Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2000234518

ESPIGA DE OURO � TRANSPORTES DE MERCADORIAS
E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Ma-
trícula n.º 416; identificação de pessoa colectiva n.º P 505232693;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030319.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade por quotas em
epígrafe, o qual se rege pelos artigos a seguir indicados, sendo sócios
António Manuel dos Prazeres Oliveira, casado com Aurora Maria
Gomes Rodrigues Oliveira sob o regime da comunhão de adquiridos;
Nélson Abílio Teixeira Lopes, casado com Elsa Cristina Rodrigues
Oliveira sob o regime da comunhão de adquiridos, e José Guilherme
Henriques Simões, casado com Maria Isabel Jesus Rosário Simões:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Espiga de Ouro � Transportes
de Mercadorias e Comércio de Materiais de Construção, L.da, e vai
ter a sua sede na Urbanização Nova Vila, lote 4, rés-do-chão, es-
querdo, na freguesia de Poiares (Santo André), concelho de Vila Nova
de Poiares.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede ser transferida den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
sucursais, filiais ou outras formas de representação, onde e quando
quiser.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os transportes públicos rodoviários
de mercadorias por conta de outrem e comércio de materiais de
construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 51 000
euros e encontra-se dividido em três quotas iguais de 17 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios António Manuel Prazeres
Oliveira, Nélson Abílio Teixeira Lopes e José Guilherme Henriques
Simões.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já designados gerentes todos os sócios e a
não sócia Fernanda Cristina Martins dos Santos, casada, residente
na Praceta de São Tiago Maior, lote 5, 3.º, esquerdo, no lugar e
freguesia de São Pedro, concelho da Figueira da Foz.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura de três gerentes.

3 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou
contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em fian-
ças, abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos semelhan-
tes.

ARTIGO 5.º

Na cessão de quotas a estranhos é conferido à sociedade, em pri-
meiro, e em segundo, aos sócios não cedentes, o direito de preferên-
cia.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 170 � 25 de Julho de 200315 768-(102)

ARTIGO 6.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, podendo também vir a ser exigidas aos sócios, mediante
deliberação tomada por unanimidade de votos, prestações suplemen-
tares até ao montante de 50 000 euros, subscritas por todos eles na
proporção da quotas.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, por deliberação favorável de três quartos do capital
social, poderá participar no capital de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

ARTIGO 9.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por
ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos cele-
brados em nome dela pela gerência a partir desta data e antes da
obtenção do seu registo definitivo.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Cesaltina Torres
Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2000234291

ESTEVES, MATIAS & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Ma-
trícula n.º 308; identificação de pessoa colectiva n.º 504647954;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 8/20030411.

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

Alteração parcial do contrato, nos seus artigos 3.º e 5.º, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 12 600
euros e corresponde à soma de quatro quotas do valor nominal de
3150 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel
Martins Esteves, João Pedro Pedroso de Lima Gonçalves Neves,
Mónica Isabel Costa Oliveira e José Alberto Grade Ferreira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de sócios e não sócios
que vierem a ser designados em assembleia geral, mantendo-se no-
meados gerentes os sócios João Pedro Pedroso de Lima Gonçalves
Neves e José Alberto Grade Ferreira e sendo nomeados gerentes a
sócia Mónica Isabel Costa Oliveira e o sócio Manuel Martins Esteves.

1 � (Mantêm-se.)
2 � (Mantêm-se.)

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade, foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Cesaltina Torres
Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2000234283

ÉVORA

ARRAIOLOS

MONTEIRO & PAIS � CONSULTORES, L.DA

Sede: Courela da Mesquita, Ilhas, freguesia e concelho
de Arraiolos

Capital: 5100 euros

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 233/
010607; identificação de pessoa colectiva n.º 505417847; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 5/170403.

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

Alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais
ficaram com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos demais
bens que compõem o activo, é de 5100 euros e corresponde à soma
de duas quotas iguais do valor nominal de 2550 euros, uma na titu-
laridade de cada um dos sócios Maria Gracinda Barata Monteiro e
Virgílio Duarte Pais.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de quem, sócio ou não,
for nomeado em assembleia geral, ficando desde já nomeados geren-
tes Maria Gracinda Barata Monteiro e Virgílio Duarte Pais.

2 � A sociedade fica validamente obrigada com a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal vier a ser
deliberado pelos sócios, podendo a sua eventual remuneração con-
sistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da soci-
edade.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade, foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 2001448740

ÉVORA

VINISUBER � PRODUTOS DE CORTIÇA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 254, ao quilómetro 1, São Bento
do Mato, 7000 Évora

Capital social: 25 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2232/
980512; identificação de pessoa colectiva n.º 504148966.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2001.

15 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000072739

JORGE FRAGOSO PIRES, ARQUITECTO, L.DA

Sede: Rua de Avis, 93, 1.º, direito, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1976/
960730; identificação de pessoa colectiva n.º 503682101; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/20030415.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º do pacto, o qual pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de 4500
euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel Botas Fragoso Pires, e
outra do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Maria João
Rosa Coelho Morais da Costa.

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

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 2000918778
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ALENGOMAS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua de Ferreira de Castro, 12-A, Bairro do Granito,
Bacelo, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2908/
20020906; identificação de pessoa colectiva n.º 506076105;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20030415.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções de gerência de Maria Catarina Mendes Fortes
dos Reis, por renúncia, em 1 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000072348

ÉVORACOND � SOCIEDADE ADMINISTRADORA
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Sede: Rua B, lote 10, rés-do-chão, direito, Loteamento
da Horta dos Álamos, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3024/
20030415; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20030415.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato seguinte, da qual são sócios Madalena da Concei-
ção Marques Nunes, solteira, maior, residente em Cuba, na Rua do
Exército, 16; Nuno Jorge Letras Marques, solteiro, maior, residente
em Beja, na Rua do Prof. Doutor José Sebastião e Silva, 14, e António
Carlos Tavares de Melo e Silva, casado com Maria Borralho Milho
Tavares de Melo e Silva sob o regime da comunhão de adquiridos,
residente em Beja, na Travessa da Banha, 9:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ÉVORACOND � Sociedade
Administradora de Condomínios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua B, lote 10, rés-do-chão,
direito, Loteamento da Horta dos Álamos, freguesia da Senhora da
Saúde, concelho de Évora.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação, tanto no território nacional como no es-
trangeiro.

2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na administração, gestão,
manutenção e conservação de prédios e condomínios.

2 � A sociedade poderá adquirir ou participar no capital social
de outras sociedades de responsabilidade limitada, mesmo com ob-
jecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais,
bem como fazer parte de consórcios, agrupamentos complementa-
res de empresas ou associações em participação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas, com os valores nominais
e os seguintes titulares:

a) Uma quota de 2000 euros, pertencente à sócia Madalena da
Conceição Marques Nunes;

b) Uma quota de 1500 euros, pertencente ao sócio Nuno Jorge
Letras Marques;

c) Uma quota de 1500 euros, pertencente ao sócio António Carlos
Tavares de Melo e Silva.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
da sócia Madalena da Conceição Marques Nunes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção da gerente.

5.º

Se a assembleia geral deliberar o aumento de capital social e este
resultar de novas entradas dos actuais sócios, tais entradas serão
efectuadas preferencialmente na proporção das respectivas quotas.

6.º

1 � Poderão ser exigidas a todos os sócios prestações suplementares
de capital, uma ou mais vezes, na proporção das respectivas quotas, até
ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nos termos e condições a deliberar em assembleia ge-
ral.

7.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios é livre-
mente permitida, podendo os sócios, para o efeito, proceder às ne-
cessárias divisões.

2 � A cessão, total ou parcial, de quotas a terceiros carece do
consentimento expresso da sociedade, sendo atribuída a esta, em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, o di-
reito de preferência.

Os outorgantes declararam, sob sua responsabilidade, que o capi-
tal social já deu entrada na caixa social.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 2000918786

FERNANDO ALMODÔVAR, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Foros das Carvalhas, caixa postal 21, Boa Fé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3026/
20030423; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20030423.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato seguinte, da qual é sócio Fernando Manuel da Sil-
va Almodôvar, casado com Rosa Maria Costa Vaqueirinho Almodôvar
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua da Paz,
lote 8, São Sebastião da Giesteira, Évora:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Almodôvar, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede nos Foros das Carvalhas, caixa
postal 21, freguesia da Boa Fé, concelho de Évora.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e indústria de corti-
ças e madeira.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do ge-
rente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o objecto
desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida, no
todo ou em parte, com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000072445
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FARO

ALBUFEIRA

NORJA � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1102/
910930; identificação de pessoa colectiva n.º 502624698; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 17/20021107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontra
depositado na pasta respectiva, fotocópia da escritura lavrada em 7
de Novembro de 2002, exarada a fl. 123 do livro n.º 105-A do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
pelos outorgantes:

1.º Norberto José Guerreiro Tenazinha de Sousa, contribuinte fis-
cal n.º 185139680, solteiro, maior, natural da freguesia e concelho
de Albufeira, com residência habitual no sítio de Roja Pé, freguesia
de Olhos de Água, do mesmo concelho de Albufeira;

2.º Jaime Tenazinha de Sousa, contribuinte fiscal n.º 140155210,
casado sob o regime da comunhão geral de bens com Maria de São
José Guerreiro, natural da freguesia de Boliqueime, concelho de Loulé,
com residência habitual na morada atrás indicada.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bilhe-
tes de identidade, respectivamente, n.os 6988930, de 27 de Agosto de
2001, e 2148700, de 6 de Outubro de 1997, ambos emitidos pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por eles foi feita a alteração total do contrato, o qual passou a
reger-se pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NORJA � Actividades Turísti-
cas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Roja Pé, freguesia de
Olhos de Água, concelho de Albufeira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de alojamento e
restauração, principalmente apartamentos turísticos e estabelecimen-
tos de comidas e bebidas. Actividades marítimo-turísticas, constru-
ção de edifícios, compra e venda de bens imobiliários e revenda dos
adquiridos para esse fim; arrendamento e exploração de bens imobi-
liários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 27 500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de três vezes o valor do capital so-
cial.

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 parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Norberto José Guer-
reiro Tenazinha de Sousa, mantendo-se na gerência o sócio Jaime
Tenazinha de Sousa.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

mento da sociedade, tomada 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.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2000124909

ASTRASUL � CONSTRUÇÃO CIVIL E TRATAMENTO
DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1565/
951009; identificação de pessoa colectiva n.º 503237132; data da
apresentação: 28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respectivos ao exer-
cício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luís Vences
Miranda. 2000122094

TÁXIS PRATA & PRATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2313/
20010306; identificação de pessoa colectiva n.º 505323680; data
da apresentação: 27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

6 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Avó.
1000219024

CERRO DOS CALIÇOS � IMOBILIÁRIA, GESTÃO
E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1888/
980804; identificação de pessoa colectiva n.º 504202073; data da
apresentação: 28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respectivos ao exer-
cício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luís Vences
Miranda. 1000219023
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GO BY CAR � GESTÃO, COMPRA, VENDA E ALUGUER
DE VIATURAS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2293/
20010131; identificação de pessoa colectiva n.º 505180430; data
da apresentação: 28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respectivos ao exer-
cício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luís Vences
Miranda. 1000219022

SUPER ESTUDANTE � CENTRO DE EXPLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2455/
20010830; identificação de pessoa colectiva n.º 505660660; data
da apresentação: 28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respectivos ao exer-
cício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luís Vences
Miranda. 1000219021

PESCADA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 715/
890406; identificação de pessoa colectiva n.º 502137010; data da
apresentação: 27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

6 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Avó.
2000125085

SERAFIM ROSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1260/
921218; identificação de pessoa colectiva n.º 502888245; data da
apresentação: 28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respectivos ao exer-
cício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luís Vences
Miranda. 1000219322

ALGAR-RENT � SOCIEDADE DE ALUGUER
DE VIATURAS DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1398/
940301; identificação de pessoa colectiva n.º 503142638; data da
apresentação: 28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respectivos ao exer-
cício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luís Vences
Miranda. 2000125549

SOARINVESTE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 988/
910124; identificação de pessoa colectiva n.º 502501286; data da
apresentação: 28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respectivos ao exer-
cício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luís Vences
Miranda. 2000125557

GALÉ � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 257/
860113; identificação de pessoa colectiva n.º 501510737; data da
apresentação: 28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respectivos ao exer-
cício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luís Vences
Miranda. 2000122051

R. A. � RADIOLOGIA DE ALBUFEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1538/
950619; identificação de pessoa colectiva n.º 503434361; data da
apresentação: 28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respectivos ao exer-
cício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luís Vences
Miranda. 2000122086

ADALBERTO & JOÃO NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2854/
20030421; identificação de pessoa colectiva n.º 506523381; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030421.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontra
depositado na pasta respectiva, fotocópia da escritura lavrada em
21 de Abril de 2003, exarada a fl. 49 do livro n.º 120-A do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé, pelos
outorgantes:

1.º João Luís Santos Neto, contribuinte fiscal n.º 180970607,
casado sob o regime da comunhão de adquiridos com Sandra Marina
Melo Rodrigues Neto, natural da freguesia e concelho de Albufeira,
residente habitualmente no Beco dos Marinheiros, 12-A, na cidade
de Albufeira;

2.º Adalberto Santos Neto, contribuinte fiscal n.º 212224638,
solteiro, maior, natural da República Federal da Alemanha, residente
habitualmente no Beco dos Marinheiros, 12-A, na cidade de Albu-
feira.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 6971577, de 11 de Feve-
reiro de 2002, e 10776472, de 16 de Setembro de 1998, ambos
emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes foi declarado que entre si celebram um con-
trato de sociedade comercial por quotas, o qual vai reger-se pelas
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Adalberto & João Neto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Beco dos Marinheiros, 12-A,
na cidade, freguesia e concelho de Albufeira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de bares, restau-
rantes e snack-bares.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2000125042

MARTINS & SANTOS (ALGARVE) � FRUTAS
E PRODUTOS HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1227/
920918; identificação de pessoa colectiva n.º 502837365;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/20030508

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, carta aceite e datada pela sociedade, em 20 de
Fevereiro de 2003, pela qual José Alberto Maia das Neves, renun-
ciou à gerência a partir de 28 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000125751

MOISÉS ROMÃO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2853/
20030421; identificação de pessoa colectiva n.º 506409902; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030421.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontra
depositado na pasta respectiva. fotocópia da escritura lavrada em
17 de Abril de 2003, exarada a fl. 13 do livro n.º 122-A do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé, pela qual
foi constituída a sociedade em epígrafe, pelo outorgante Moisés San-
tos Romão, contribuinte fiscal n.º 196754003, divorciado, natural
da cidade, freguesia e concelho de Albufeira, onde habitualmente reside
na Rua de Alexandre Herculano, 39.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade n.o 11000010, emitido em 7 de Dezembro de 2000,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por ele foi dito que constitui uma sociedade unipessoal por
quotas, a qual vai reger-se pelas cláusulas constantes dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Moisés Romão � Construções,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano, 39,
em Areias de São João, na cidade, freguesia e concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.
Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

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.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2000125034

WINEAREUS � COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2852/
20030421; identificação de pessoa colectiva n.º 506560481; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030421.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontra
depositado na pasta respectiva, fotocópia da escritura lavrada em
17 de Abril de 2003, exarada a fl. 18 do livro n.º 122-A do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé, pelo
outorgante Jimmy Franck Vendé, contribuinte fiscal n.º 240133587,
solteiro, maior, natural da freguesia de Blois, França, de nacionali-
dade francesa, com residência habitual na Quinta da Semina, Balaia
Village, 356, freguesia e concelho de Albufeira.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do seu passa-
porte n.o 02 XE 76039, emitido em 4 de Março de 2003, pela
Subprefeitura de Chatellerault, em França.

E por ele foi declarado que constitui uma sociedade unipessoal por
quotas, a qual vai reger-se pelas cláusulas constantes dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma WINEAREUS � Comércio de
Bebidas Alcoólicas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Movimento das Forças
Armadas, 59-B, na cidade, freguesia e concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, importação, ex-
portação e representação de bebidas alcoólicas, espirituosas, taba-
cos, produtos alimentares, lembranças, postais e artigos de artesa-
nato.

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.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2000125026

VERDE & PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2851/
20030417; identificação de pessoa colectiva n.º 506522326; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030417.

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva, fotocó-
pia da escritura lavrada em 7 de Abril de 2003, exarada a fl. 110 do
livro n.º 120-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Loulé, pelos outorgantes:

1.º Pedro Miguel Soeiro Verde, contribuinte fiscal n.º 217107869,
solteiro, maior, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, residente habitualmente na Vivenda 54-A, Vale
da Azinheira, freguesia de Olhos de Água, concelho de Albufeira;

2.ª Carla Sofia Martins Palma, contribuinte fiscal n.º 218662190,
solteira, maior, natural da freguesia de São Barnabé, concelho de
Almodôvar, residente habitualmente na morada supra.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente, n.os 10441600, de 2 de Outubro de
2001, e 11551435, de 25 de Janeiro de 2001, ambos emitidos pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes foi declarado que entre si celebram um con-
trato de sociedade comercial por quotas, o qual vai reger-se pelas
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Verde & Palma, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Vivenda 54-A, Vale da Azi-
nheira, freguesia de Olhos de Água, concelho de Albufeira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Construção civil. Administra-
ção e gestão de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 2550 euros, pertencente ao sócio Pedro Miguel
Soeiro Verde, e outra do valor nominal de 2450 euros, pertencente
à sócia Carla Sofia Martins Palma.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de duas vezes o valor do capital so-
cial.

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 parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Pedro Miguel Soeiro
Verde.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2000124992

DIAS & KLEIN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2850/
20030416; identificação de pessoa colectiva n.º 506532607; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20030416.

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva, fotocó-
pia da escritura lavrada em 16 de Abril de 2003, exarada a fl. 122
do livro n.º 121-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Loulé, pelos outorgantes:

1.º Nelida Maria Cabrita Dias, contribuinte fiscal n.º 136587992,
divorciada, que no estado de casada usava o nome de Nelida Maria
Cabrita Dias Tepe, natural da freguesia de São Bartolomeu de
Messines, concelho de Silves, onde habitualmente reside na Portela
de Messines;

2.º Dirk Klein, contribuinte fiscal n.º 220228140, divorciado,
natural da Alemanha, de nacionalidade alemã, residente habitualmente
na morada acima indicada.

Verifiquei a identidade dos outorgantes respectivamente, por exi-
bição da carta de condução n.º E-47473 7, emitida em 18 de No-
vembro de 1994, pela Direcção de Viação de Faro, e passaporte
n.º 1296353043, de 24 de Agosto de 1995, emitido pela repartição
competente na República Federal da Alemanha.

E pelos outorgantes foi declarado que entre si celebram um con-
trato de sociedade comercial por quotas, o qual vai reger-se pelas
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dias & Klein, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Galé, edifício
Sesmarias, sítio da Galé, freguesia e concelho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em administração e arrendamento
de imóveis. Administração, gestão e manutenção de condomínios.
Serviços de limpeza e de lavandaria. Comércio de artigos de papela-
ria e tabacaria.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2000124968

BUENOS � SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 28 487/20030411; identificação de pessoa colectiva
n.º 506573320; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
22/20030411.

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva, fotocó-
pia da escritura lavrada em 11 de Abril de 2003, exarada a fl. 62 do
livro n.º 121-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Loulé, pelos outorgantes:

1.º Marília de Jesus Rosa Piçarra, contribuinte fiscal
n.º 140654585, divorciada, natural da freguesia de Santa Maria, con-
celho de Serpa, com residência habitual na Rua de Fernão de Maga-
lhães, lote 16, bloco A, rés-do-chão, direito, Cerro da Alagoa, na
cidade de Albufeira;

2.º José Jorge Conceição Dias Café, contribuinte fiscal
n.º 152981764, casado sob o regime da comunhão de adquiridos com
Olívia Maria Paulino Guerreiro, natural da freguesia e concelho de
Albufeira, onde habitualmente reside na Urbanização Cerro de Águia,
lote 14.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 7361234, de 12 de Outu-
bro de 2000, e 6272338, de 16 de Novembro de 1999, ambos emi-
tidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes foi declarado que entre si celebram um con-
trato de sociedade comercial por quotas, o qual vai reger-se pelas
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Buenos � Snack-Bar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada do Castelo, no sítio
de Sesmarias, freguesia e concelho de Albufeira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante,
snack-bar, pastelaria, bar e serviços conexos.

ARTIGO 3.º

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

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

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 necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2000124933

PROJECTO NOCTURNO � EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2848/
20030414; identificação de pessoa colectiva n.º 506432297; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20030414.

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva, fotocó-
pia da escritura lavrada em 10 de Março de 2003, exarada a fl. 113
do livro n.º 117-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Loulé, pelos outorgantes:

1.º Liberto Bento Mealha, contribuinte fiscal n.º 127247440, ca-
sado sob o regime de separação de bens com Yvonne Anita Hulscher,
natural da freguesia do Socorro, concelho de Lisboa, com residência
habitual na Vivenda Mealha, Montechoro, freguesia e concelho de
Albufeira;

2.º Anthony Mendes do Mar Pereira, contribuinte fiscal
n.º 180506706, solteiro, maior, natural do Canadá, com residência
habitual em Jardins de Santa Eulália, Estrada de Santa Eulália, apar-
tamento 102, freguesia e concelho de Albufeira.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhete de identidade, respectivamente, n.o 2341663, emitido em 30
de Abril de 1998, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, e
autorização de residência n.º 274729, emitida em 28 de Outubro de
1999, pela Delegação dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, em
Albufeira.

E pelos outorgantes foi declarado que entre si celebram um con-
trato de sociedade comercial por quotas, o qual vai reger-se pelas
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Projecto Nocturno � Explora-
ção de Bares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Discoteca Kiss, no sítio de
Areias de São João, freguesia e concelho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de bares, snack-
-bar, restaurante, nomeadamente com espectáculos ao vivo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Liberto Bento
Mealha, e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao
sócio Anthony Mendes do Mar Pereira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco 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 necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada 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.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2000124941

ALGARCHAPA � COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2849/
20030416; identificação de pessoa colectiva n.º 506558428; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20030416.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocó-
pia da escritura lavrada em 16 de Abril de 2003, exarada a fl. 127
do livro n.º 121-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Loulé, entre Carlos Manuel Marques Mendes, Rui
José Filipe dos Santos e Manuel Domingues Romba.

E pelos outorgantes foi declarado que entre si celebram um con-
trato de sociedade comercial por quotas, o qual vai reger-se pelas
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALGARCHAPA � Comércio de
Peças para Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Malhada Velha, fre-
guesia de Ferreiras, concelho de Albufeira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de peças para auto-
móveis. Compra e venda de automóveis novos e usados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel
Marques Mendes, e duas do valor nominal de 1750 euros cada, per-
tencendo cada uma delas a cada um dos sócios Rui José Filipe dos
Santos e Manuel Domingues Romba.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 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 necessária a intervenção de três gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.
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4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2000124950

LAGOA

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FRIEZA & FRIEZA, L.DA

Sede: sítio das Alagoas Brancas, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1246/020998; identificação de pessoa colectiva n.º 504229141;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/300403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração parcial do pacto social.

Artigo alterado: 4.º
Montante do reforço: 75 000 euros, subscritos em dinheiro, por

ambos os sócios e na proporção das suas quotas.
Capital após o aumento: 100 000 euros.
Sócios e quotas:
a) José Manuel de Oliveira Frieza, com 50 000 euros;
b) Carlos Alberto Oliveira da Encarnação, com 50 000 euros.

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

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2002972303

PAVILHÃO DO ARADE, CONGRESSOS, ESPECTÁCULOS
E ANIMAÇÃO DO ARADE, S. A.

Sede: sítio da Passagem, freguesia do Parchal, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1445/310101; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
3/310101.

Certifico que foi constituída a remodelação total do contrato da
sociedade em epígrafe, o qual passa a reger-se pelos artigos seguin-
tes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pavilhão do Arade, Congressos,
Espectáculos e Animação do Arade, S. A., e tem sede no sítio da
Passagem, freguesia do Parchal, concelho de Lagoa.

2 � A deslocação da sede dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe tem de ser objecto de deliberação da assembleia
geral.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na realização de investimentos,
dinamização e gestão de infra-estruturas turísticas e comerciais, pro-
moção e organização de congressos, espectáculos e eventos cultu-
rais.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é
1 098 000 euros, representado por 10 980 acções do valor nominal
de 100 euros cada.

2 � As acções são nominativas e tituladas e poderão ser emiti-
dos títulos representativos de 1, 5, 10, 50, 100 e 1000 acções.

3 � Nos títulos representativos das acções será obrigatoriamente
transcrito o artigo 4.º dos estatutos da sociedade.

4 � O conselho de administração poderá aumentar o capital so-
cial, uma ou mais vezes, até ao montante máximo de 1 800 000
euros.

ARTIGO 4.º

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

2 � O accionista que pretenda transmitir todas ou parte das suas
acções deverá comunicá-lo previamente e por escrito ao conselho
de administração, indicando o número de acções, o preço, o nome
do comprador e as demais condições da transmissão.

3 � O conselho de administração, nos cinco dias úteis seguintes
à recepção da comunicação referida no número anterior, transmiti-
-la-á aos demais accionistas, os quais deverão declarar por escrito
nos 30 dias úteis posteriores ao recebimento dessa comunicação, se
pretendem exercer o direito de preferência, entendendo-se que a ele
renunciam se não fizerem essa declaração atempadamente.

4 � Sendo vários os accionistas que exerçam a preferência, serão
as acções em venda adjudicadas na proporção do número de acções
que cada um possuir.

5 � A transmissão de acções ficará sempre condicionada à distri-
buição de, pelo menos, 51 % do capital da sociedade pelos accionis-
tas públicos.

6 � O conselho de administração, dentro dos 10 dias posteriores
ao termo do último prazo referido no n.º 3, deverá comunicar ao
transmitente e aos preferentes os resultados do exercício da prefe-
rência e do eventual rateio.

7 � Caso as declarações de preferência não abranjam a totali-
dade das acções, a sua venda é livre, desde que seja respeitada a pro-
porção de distribuição de capital referida no n.º 5, sob pena da nuli-
dade da transmissão que viole aquele limite, e tem de ser feita nos
30 dias imediatos ao recebimento da comunicação referida no nú-
mero anterior, sob pena de ultrapassado este prazo ter de ser ofere-
cida nova preferência.

8 � Em caso de transmissão das acções a título gratuito, a pre-
ferência será exercida pelo valor que para as acções resultar do úl-
timo balanço.

9 � A alienação de acções com violação do direito de preferên-
cia consagrado nos números anteriores é inoponível perante a socie-
dade, não podendo o adquirente exercer quaisquer direitos societários.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções, por acordo com res-
pectivo titular ou, independentemente do consentimento dos accio-
nistas titulares, nos seguintes casos:

a) Se as acções forem objecto de qualquer procedimento judicial;
b) Se o titular for declarado falido.
2 � A sociedade deverá deliberar sobre a amortização, no prazo

de um ano do conhecimento do facto determinante dessa amortiza-
ção.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado, sendo a contrapartida
da amortização paga pela sociedade no prazo de 180 dias a contar
da data em que a amortização se tornar efectiva.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 6.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que,
com a antecedência mínima de 10 dias sobre a data da respectiva
reunião, sejam titulares de 100 ou mais acções, titularidade essa de-
vidamente registada no livro, com a mesma antecedência.

2 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas possuidores de um número de acções inferior

a 100 poderão agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-
-se representar por só um deles.

4 � Os accionistas só podem fazer-se representar nas reuniões
por outros accionistas ou pelas pessoas a quem a lei atribua esse
direito.
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5 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem.

6 � As representações referidas nos números anteriores deverão
ser comunicadas ao presidente da assembleia geral, com a antece-
dência mínima de cinco dias em relação à data marcada para a reu-
nião.

7 � Os accionistas sem direito a voto podem estar presentes na
assembleia geral, mas não podem intervir nos trabalhos.

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente, um
vice-presidente e um secretário.

ARTIGO 8.º

1 � As convocatórias da assembleia geral serão efectuadas me-
diante o envio de cartas registadas expedidas, com a antecedência
de, pelo menos, 21 dias, em relação à data da reunião, podendo na
convocatória ser desde logo marcada uma segunda data para reunir,
no caso de a assembleia não poder funcionar na primeira data
marcada.

2 � Para que a assembleia se considere regularmente constituída
e possa validamente deliberar em primeira convocação, é necessário
que se encontrem presentes ou representados accionistas possuido-
res de acções representativas da maioria do capital realizado. Em
segunda convocação, a assembleia geral pode funcionar e validamente
deliberar seja qual for o número de accionistas presentes e o de ca-
pital a que as acções correspondam.

3 � As deliberações da assembleia são tomadas por maioria sim-
ples dos votos expressos, excepto nos seguintes casos:

a) Aquisição, alienação e oneração de imóveis;
b) Aumento de capital social;
c) Participação noutras sociedades;
d) Aprovação do plano de actividades e orçamento;
e) Concessão de exploração dos imóveis;
em que as deliberações são tomadas por maioria de dois terços.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente por convocação
do seu presidente num dos primeiros três meses subsequentes ao termo
de cada ano social, com o fim de:

a) Apreciar, discutir e votar o relatório, balanço e parecer do
conselho fiscal, relativos ao ano económico findo;

b) deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à eleição dos órgãos sociais que no respectivo ano

cessem os mandatos.
2 � Até 31 de Dezembro de cada ano, a assembleia geral reunirá

obrigatoriamente com o fim de aprovar o plano de actividades e
orçamento para o ano seguinte.

3 � A assembleia geral reunirá ainda por convocação do presi-
dente da mesa, mediante solicitação do conselho de administração,
do conselho fiscal ou de accionistas que possuam, pelo menos, ac-
ções correspondentes a 5 % do capital social.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 10.º

A administração pertence a um conselho de administração com-
posto por nove membros, um dos quais será presidente, o qual será
sempre o indicado pelos accionistas com a qualidade de pessoa co-
lectiva de direito público, cabendo aos accionistas privados a indica-
ção de cinco membros para o conselho de administração.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração reunirá quando for convocado
pelo presidente ou por três elementos.

2 � O conselho de administração só poderá funcionar desde que
esteja presente a maioria dos seus membros, sendo as deliberações
tomadas por maioria simples dos votos expressos, cabendo ao pre-
sidente o voto de qualidade.

3 � Os membros do conselho de administração serão ou não
remunerados, conforme deliberação da assembleia geral.

4 � Os membros do conselho de administração estão dispensados
da prestação de caução.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração, através de simples acta, po-
derá delegar em um ou mais dos seus membros as competências e os
poderes de gestão dos negócios sociais que entenda dever atribuir-
-lhes.

2 � O conselho de administração poderá ainda delegar compe-
tências num director executivo.

ARTIGO 13.º

1 � São conferidos ao conselho de administração os mais amplos
poderes de gestão dos negócios sociais, praticando todos os actos
tendentes à realização do objecto social, que não sejam da compe-
tência de outros órgãos, tais como representar a sociedade em juízo
ou fora dele, activa ou passivamente, propor acções, confessá-las e
delas desistir, transigir e comprometer-se com árbitros, adquirir,
tomar e dar em locação bens móveis sem prévia deliberação dos
accionistas, excepto para a contracção de empréstimos, outros en-
cargos bancários e alienação de imóveis.

2 � É inteiramente vedado aos administradores obrigarem a so-
ciedade em actos ou contratos estranhos ao objecto social, designa-
damente em letras de favor, fianças ou avales.

3 � Os actos praticados contra o estabelecido no número ante-
rior, importam para os responsáveis, pelo menos, a perda dos res-
pectivos mandatos e a obrigação de indemnizar a sociedade pelos
prejuízos que lhe advenham em consequência de tais actos.

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade obriga-se legalmente pela assinatura:
a) De dois administradores;
b) De um administrador e de um mandatário, nos precisos termos

do respectivo mandato.
2 � Nos assuntos de mero expediente, basta a assinatura de um

administrador ou do director executivo.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 15.º

1 � A fiscalização da sociedade cabe a um conselho fiscal com-
posto por três elementos efectivos e dois suplentes, sendo um deles
obrigatoriamente revisor oficial de contas.

2 � As atribuições do conselho fiscal serão as que se encontram
legalmente estabelecidas.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 16.º

1 � Os exercícios sociais correspondem ao ano civil.
2 � Os lucros apurados em cada exercício que não forem neces-

sários para cobrir prejuízos transitados ou formar ou reconstituir
reservas impostas por lei, terão o destino e a aplicação que forem
deliberados pela assembleia geral, pela maioria dos votos represen-
tativos da totalidade do capital social.

ARTIGO 17.º

1 � O mandato dos membros do conselho de administração, da
mesa da assembleia geral e do conselho fiscal são de três anos.

2 � As eleições são realizadas em simultâneo, através da apre-
sentação de listas únicas para o efeito.

3 � Se uma pessoa colectiva for eleita para membro dos órgãos
sociais, deve indicar uma pessoa singular que exercerá o cargo em
nome próprio.

4 � Durante o período de duração do mandato, a pessoa colecti-
va pode remover a pessoa nomeada, designando outra em sua subs-
tituição.

5 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que tenham sido eleitos e permanecerão no exercício das suas
funções até à eleição de quem deva substituí-los.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000228759
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VIQUINGUE � SOCIEDADE TURÍSTICA, S. A.

Sede: Hotel Viking, Praia da Senhora da Rocha, Alporcinhos,
freguesia de Porches, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 473/180995; identificação de pessoa colectiva n.º 500429928;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 8/100403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005:

Conselho de administração: presidente � Dr. Dionísio Fernandes
Pestana, Dr. Florentino António Franco Rodrigues e Dr. Pedro Ma-
nuel Alves Cardoso Lopes.

Fiscal único � Dr. António Joaquim Pereira Silvão, revisor ofi-
cial de contas n.º 190, em representação de Álvaro Falcão & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 62; suplente �
Dr. António Magalhães, revisor oficial de contas n.º 179, em repre-
sentação de António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, n.º 53.

Data da deliberação: 31 de Março de 2003.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2002972265

OSVALDO PIRES MARCOS, L.DA

Sede: sítio do Mato Pinheiro, Lagoa, freguesia e concelho
de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 197/230383; identificação de pessoa colectiva n.º 501410384.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas, referente ao
exercício do ano de 1998.

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2001003200

ALGARVE RESORT SERVICES � HOTELARIA, L.DA

Sede: Parque Empresarial do Algarve, bloco 2-B, Lagoa,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1303/990618; identificação de pessoa colectiva n.º 502656980.

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

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2002972273

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS HOTELEIROS
D. JOÃO II, S. A.

Sede: Praia da Senhora da Rocha, Alporcinhos, freguesia
de Porches, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1427/271000; identificação de pessoa colectiva n.º 500903107;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 9/100403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação dos membros do conselho de administração para o triénio
de 2003-2005.

Data da deliberação: 31 de Março de 2003.
Conselho de administração: presidente � Dr. Dionísio Fernandes

Pestana, Dr. Florentino António Franco Rodrigues e Dr. Pedro Ma-
nuel Alves Cardoso Lopes.

Fiscal único � Dr. António Joaquim Pereira Silvão, revisor ofi-
cial de contas n.º 190, em representação de Álvaro Falcão & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 62; suplente �
Dr. António Magalhães, revisor oficial de contas n.º 179, em re-

presentação de António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, n.º 53.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2002972257

DOMINGOS VIEIRA � CONSTRUÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Calvário, 62, Calvário, freguesia de Estômbar,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1198/181297; identificação de pessoa colectiva n.º 504032089;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/100403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
nomeação de gerente de Líria Margarida Espírito Santo Vieira
Monteiro, casada, residente no Calvário, concelho de Lagoa.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2002972249

POPA � COMÉRCIO DE GELADOS, L.DA

Sede: sítio de Alagoas, freguesia e concelho
de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1760/240403; identificação de pessoa colectiva n.º 503180572;
inscrição E-6; números e data das apresentações: 10 e 11/240403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração parcial do pacto social e
redenominação do capital para euros.

Artigos alterados: 1.º, n.º 2, 3.º, n.º 1, 4.º, n.º 1, 7.º e 8.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

2 � A sede da sociedade fica situada no sítio de Alagoas, fregue-
sia e concelho de Lagoa.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
integralmente subscrito e realizado em dinheiro, dividido em três
quotas: uma do valor nominal de 2500 euros do sócio Marco Lorenzi,
e duas iguais do valor nominal de 1250 euros cada, pertencentes cada
uma a cada um dos sócios Filippo Lorenzi e Franco Lorenzi.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, que fi-
cam desde já nomeados gerentes.

ARTIGO 7.º

Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade, quando a oportu-
nidade ou urgência dos negócios o justifique, nos termos em que fo-
rem deliberados em assembleia geral.

§ único. As obrigações de suprimentos não vencem juros.

ARTIGO 8.º

A sociedade, por deliberação aprovada por unanimidade, poderá
exigir prestações suplementares aos sócios até ao montante máximo
correspondente a 100 vezes o valor do capital social, recaindo a
obrigação sobre todos os sócios, na proporção das suas quotas.

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

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2000102662
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LAGOS

PACHECO, PARGANA & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 437/
810415; identificação de pessoa colectiva n.º 501194991;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/20030210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções de gerência de Manuel de Jesus Pacheco, por
renúncia, em 7 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2003370218

JOSÉ MARIA & DAVID, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 560/
840907; identificação de pessoa colectiva n.º 501586539; inscri-
ção n.º 6; números e data das apresentações: 12 a 14/20030129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração do artigo 3.º do contrato social, o qual passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 59 855,76 euros, integralmente subs-
crito e realizado e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de
cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 20 vezes o valor do capital social.

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

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

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2003370200

LOULÉ

PAULMODA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Alagoa, lote E. M. 20, loja C, cidade e freguesia
de Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4693/
20000804; identificação de pessoa colectiva n.º 504913301; data
da apresentação: 20020905.

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

10 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219265

CASA DA CAMPINA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Urbanização Encosta do Lago, Avenida de Ayrton
Senna da Silva, Quinta do Lago, freguesia de Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2425/
901231; identificação de pessoa colectiva n.º 502469587; data da
apresentação: 20020816.

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

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219260

ENCOSTA DO LAGO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Urbanização Encosta do Lago, Avenida de Ayrton
Senna da Silva, Quinta do Lago, freguesia de Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1653/
870717; identificação de pessoa colectiva n.º 501853898; data da
apresentação: 20020816.

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

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219258

ARNALDO MATOS PEREIRA, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 18, freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 392/
741014; identificação de pessoa colectiva n.º 500030693; data da
apresentação: 20020816.

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

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219256

IVECEL � SALÃO DE CABELEIREIRA E COSMÉTICA, L.DA

Sede: Rua de Vale Formoso, vila e freguesia de Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1553/
870119; identificação de pessoa colectiva n.º 501768963; data da
apresentação: 20020808.

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

7 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219108

INFRAQUINTA � EMPRESA DE INFRA-ESTRUTURAS
DA QUINTA DO LAGO, E. M.

Sede: Quinta do Lago, freguesia de Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3739/
961231; identificação de pessoa colectiva n.º 503830704; data da
apresentação: 20020808.

Certifico que, em relação à empresa em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

6 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219104

PEREIRINHA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Sede: Avenida de Marçal Pacheco, 3-A, freguesia
de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3266/
941107; identificação de pessoa colectiva n.º 503326143; data da
apresentação: 20020809.

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

6 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219101
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VILA SOL � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 396, Empreendimento Vila Sol,
Alto do Semino, freguesia de Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4440/
991129; identificação de pessoa colectiva n.º 504387235; data da
apresentação: 20020716.

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

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219100

RESIDENCIAL SUL-AMERICANO, L.DA

Sede: Avenida do 5 de Outubro, 247, vila e freguesia
de Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4571/
20000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504904949; data
da apresentação: 20020801.

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

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219098

GIRALGARVE, CONFEITARIA E PASTELARIA, L.DA

Sede: Farfã, Campina de Cima, freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2354/
900822; identificação de pessoa colectiva n.º 502403683; data da
apresentação: 20020801.

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

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219096

A. C. V. � AGÊNCIA DE CÂMBIOS DE VILAMOURA, L.DA

Sede: Avenida Tivoli, edifício Algamar, loja 11, Vilamoura,
freguesia de Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2874/
930107; identificação de pessoa colectiva n.º 502905344; data da
apresentação: 20020723.

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

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219094

HTA HELICÓPTEROS � OPERAÇÕES, ACTIVIDADES
E SERVIÇO AÉREO, L.DA

Sede: Casa da Lagoa, Estrada de Vale do Lobo, 890-A,
freguesia de Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3728/
961205; identificação de pessoa colectiva n.º 503811874; data da
apresentação: 20020725.

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

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219092

SECUREDE � SEGURANÇA ELECTRÓNICA, L.DA

Sede: sítio das Duas Sentinelas, 90, freguesia de Quarteira,
Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5141/
20010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505667487; data
da apresentação: 20020725.

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

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219090

SIMOCASA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, edifício Mar Azul,
loja 3, banda A, vila e freguesia de Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3144/
940418; identificação de pessoa colectiva n.º 502111275; data da
apresentação: 20020725.

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

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219088

ISABEL & COUTINHO, L.DA

Sede: Rua do Comércio, sem número, vila e freguesia
de Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1980/
890215; identificação de pessoa colectiva n.º 502109114; data da
apresentação: 20020725.

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

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2000858279

ANTÓNIO SIMÃO VIEGAS, L.DA

Sede: Avenida de Marçal Pacheco, 34, freguesia
de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 422, a
fl. 21 v.º do livro C-2; data da apresentação: 20020716.

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

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219086

JOÃO SERUCA MARTINS DOMINGUES, L.DA

Sede: Praça da República, 43, freguesia de São Clemente,
Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1451, a
fl. 139 v.º do livro C-4; data da apresentação: 20020716.

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

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219085
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ANTÓNIO DE BRITO CHORONDO, L.DA

Sede: Rua de São Domingos, 73, freguesia de São Clemente,
Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1299, a
fl. 62 v.º do livro C-4; identificação de pessoa colectiva
n.º 501501436; data da apresentação: 20020716.

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

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219083

DOMINGOS BARREIRA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, vila e freguesia de Almancil,
Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1725, a
fl. 78 do livro C-5; identificação de pessoa colectiva
n.º 501811613; data da apresentação: 20020716.

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

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219081

HOTELARIA DO SEMINO, L.DA

Sede: sítio do Semino, freguesia de Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3439/
950803; identificação de pessoa colectiva n.º 503469157; data da
apresentação: 20020718.

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

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219079

REINALDO FARIAS & DELMIRA FARIAS, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 94, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1143/
310383; identificação de pessoa colectiva n.º 501380639; data da
apresentação: 20020819.

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

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219077

J. GUERREIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua das Portas do Céu, edifício Finanças, 2.º, esquerdo,
freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3517/
960122; identificação de pessoa colectiva n.º 503577723; data da
apresentação: 20020819.

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

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219076

SOCIRA � SOCIEDADE DE COMPONENTES
DE RADIADORES, L.DA

Sede: Rua de São Domingos, 76, freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2517/
910709; identificação de pessoa colectiva n.º 501526919; data da
apresentação: 20020819.

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

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219073

AMENDOIM � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Marina Luxor, loja 8, Vilamoura, freguesia de Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2770/
920626; identificação de pessoa colectiva n.º 502795956; data da
apresentação: 20020812.

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

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219072

LUSOTUR GOLFES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E GESTÃO DE GOLFES, S. A.

Sede: Edifício do Escritório de Lusotur, S. A., Vilamoura,
freguesia de Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2160/
900110; identificação de pessoa colectiva n.º 502268808; data da
apresentação: 20020812.

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

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219069

LUSOTUR � SERVIÇOS E GESTÃO, S. A.

Sede: Vilamoura, freguesia de Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3222/
940809; identificação de pessoa colectiva n.º 503261173; data da
apresentação: 20020812.

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

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219067

MARINA JARDIM � SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Vilamoura, freguesia de Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 273/
711227; identificação de pessoa colectiva n.º 500073708; data da
apresentação: 20020812.

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

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219065
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LUSOTUR � IMÓVEIS, S. A.

Sede: Vilamoura, freguesia de Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3244/
940930; identificação de pessoa colectiva n.º 503278947; data da
apresentação: 20020812.

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

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219064

AGOSTINHO & LOURENÇO � INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Avenida de José da Costa Mealha, 41, 1.º, freguesia
de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5053/
20010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505595508; data
da apresentação: 20020819.

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

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219254

ARKICONTRACT, CONSTRUÇÃO, PROJECTOS
E FISCALIZAÇÃO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, Terras Ruivas, Vale Judeu,
1.º, direito, freguesia de São Sebastião, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4483/
20000112; identificação de pessoa colectiva n.º 504801686; data
da apresentação: 20020819.

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

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219252

SOLGOLF � RESTAURANTES, L.DA

Sede: sítio do Corgo da Zorra, freguesia de Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3972/
980108; identificação de pessoa colectiva n.º 504061291; data da
apresentação: 20020819.

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

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219251

JOÃO THEÓFILO IRIA, SUCESSORES, L.DA

Sede: Praça da República, 69 a 75, freguesia
de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 423/
751103; identificação de pessoa colectiva n.º 500367094; data da
apresentação: 20020819.

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

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219248

VIRJOEL � INDÚSTRIA HOTELEIRA E SIMILARES, L.DA

Sede: Restaurante Jardim do Vale, Vale Formoso, freguesia
de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3291/
950103; identificação de pessoa colectiva n.º 503351458; data da
apresentação: 20020819.

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

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219245

LEIS & RAFAEL � EMPREENDIMENTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Vale Formoso, freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3041/
931028; identificação de pessoa colectiva n.º 502553987; data da
apresentação: 20020819.

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

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219243

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE VILAMOURA, L.DA

Sede: Quinta de Quarteira, freguesia de Boliqueime, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 187/
670914; identificação de pessoa colectiva n.º 500252750; inscri-
ções n.os 21, 23 e 24; números e datas das apresentações: 34/
20021230 e 25 e 27/20030321.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução da sociedade
em epígrafe.

Mais certifico que Henrique Van Zeller de Moser, foi nomeado
para o cargo de secretário da sociedade em epígrafe.

Data da apresentação: 30 de Abril de 2002.
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.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219241

CLÍNICA SÃO CLEMENTE � CLÍNICA DE MEDICINA
FÍSICA E REABILITAÇÃO DE LOULÉ, L.DA

Sede: Rua Projectada à Avenida de 25 de Abril, freguesia
de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1816/
880524; identificação de pessoa colectiva n.º 501983309; data da
apresentação: 03102002.

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

10 de Maio de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura Cha-
ves. 1000219237

URBEJOTA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Apartamentos Mouramar I, apartamento 107, Vilamoura,
freguesia de Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4375/
990906; identificação de pessoa colectiva n.º 504534793; data da
apresentação: 02102002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura Cha-
ves. 1000219235

GIGALUSA � MATERIAL INFORMÁTICO, L.DA

Sede: Vila Lusa, lote 2-B, 9, Vilamoura, freguesia de Quarteira,
Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4748/
20001107; identificação de pessoa colectiva n.º 505207516; data
da apresentação: 02102002.

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

10 de Maio de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura Cha-
ves. 1000219234

SUSETE � LINGERIE, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, loja 2, freguesia de Quarteira,
Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5177/
20010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505553554; data
da apresentação: 02102002.

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

10 de Maio de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura Cha-
ves. 1000219232

SOLO DESENHO � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ARTIGOS REGIONAIS, L.DA

Sede: Zona Agrícola de Vilamoura, freguesia de Quarteira,
Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3064/
931129; identificação de pessoa colectiva n.º 502465816; data da
apresentação: 30092002.

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

10 de Maio de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura Cha-
ves. 1000219230

OLHÃO

ALFAPLUS � AGRICULTURA E PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1652/
980121; identificação de pessoa colectiva n.º 504061313; inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 15 e 16/20020717.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração parcial do contrato, e, em conse-
quência, modificado o artigo 4.º, redenominando o capital para euros,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas, sendo: três
do igual valor nominal de 12 500 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Isabel Maria Correia Caetano, Isaurindo Coelho
Chorondo e Angelina Maria Coelho Chorondo Martins, e uma de

947,72 euros e outra de 11 552,28 euros, ambas pertencentes ao
sócio Dinis Manuel Correia Caetano.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000248225

OPTRÓNICA, SOCIEDADE COMERCIAL
DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1277/
901207; identificação de pessoa colectiva n.º 502495782; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 66/20011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração parcial do contrato, e, em conse-
quência, modificado o artigo 3.º, redenominando o capital para euros,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e encontra-se dividido em duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencente uma a cada um dos sócios Joaquim Agostinho Fernandes
e Isabel Maria Neves Silvestre.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000319181

OPTRÓNICA, SOCIEDADE COMERCIAL
DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1277/
901207; identificação de pessoa colectiva n.º 502495782;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5 (prévia à
inscrição n.º 3); números e data das apresentações: 22 e 23/
20020416.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi extraído
daquele averbamento o texto seguinte:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 22/20020416.
Cessação de funções do gerente João de Sousa Tavira Henrique.

Data da apresentação: 7 de Abril de 1998.
Causa: renúncia.
Mais certifico que foi registado o aumento de capital e alteração

parcial do contrato, e, em consequência, modificados os artigos 1.º,
3.º e 5.º, eliminação do artigo 7.º, passando os artigos 8.º, 9.º e 10.º
a serem os artigos 7.º, 8.º e 9.º, respectivamente, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a designação de OPTRÓNICA � Sociedade
Comercial de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos, L.da, e tem a
sua sede em Olhão, na Travessa da Feira, 74.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 1 000 000$
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 500 000$, uma de
cada sócio.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertencem ao sócio Joaquim Agostinho
Fernandes, já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2000319203
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LUÍS & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 827/
820430; identificação de pessoa colectiva n.º 501238522; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 47/20011227.

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

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e correspondem a uma quota de 2000 euros, para o sócio João
António Luís; uma de 2000 euros, para a sócia Graciete da Concei-
ção Barão Luís, e uma de 1000 euros, para o sócio Luís Manuel
Barão Luís.

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

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2001715463

AUTO SERTIV � REPARAÇÕES AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1790/
991019; identificação de pessoa colectiva n.º 504625411;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 15 e 16/20020426.

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

Of. averbamento n.º 1, apresentação n.º 15/20020426.
Cessação de funções do gerente Francisco José Cavaco Seromenho.

Data da apresentação: 4 de Março de 2002.
Causa: renúncia.
Mais certifico que foi registado a alteração parcial do contrato, e,

em consequência, modificado o artigo 5.º, n.os 1 e 2 e eliminando o
n.º 3, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme seja de-
liberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Vítor Hilário
Mendonça, já nomeado gerente.

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

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

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2001715145

QUIOSQUE DUQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2009/
20020129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20020129.

Certifico que entre José Sequeira Ferreira Valério e mulher,
Albertina Luísa Duque Valério, casados sob o regime da comunhão
geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelos
seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma Quiosque Duque, L.da, e tem a sua sede
na Praça do Patrão Joaquim Lopes, 32, freguesia e concelho de Olhão.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de artigos de
papelaria, jornais e revistas, lotarias e outros jogos de apostas.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de
501 205$, uma de cada sócio José Sequeira Ferreira Valério e
Albertina Luísa Duque Valério.

4.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; a cessão
a estranhos depende do consentimento da sociedade.

5.º

A gerência da sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, pertence a ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para representar a sociedade em todos os seus actos e
contratos, basta a assinatura de um gerente, inclusive para compra e
venda de bens móveis, nomeadamente veículos automóveis.

6.º

As assembleias gerais da sociedade serão convocadas mediante carta
registada dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias
da data da sua realização.

7.º

A gerência fica autorizada a proceder ao imediato levantamento
e movimento do capital social depositado em nome da sociedade de
modo a proceder aos investimentos necessários ao início da activi-
dade da sociedade.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2001714947

PORTIMÃO

CENTRO DE COMISSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 260/
620711; identificação de pessoa colectiva n.º 500060940.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito da prestação de contas, na pasta respectiva, referente ao
ano de 1998.

19 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 1000221068

CENTRO DE COMISSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 260/
620711; identificação de pessoa colectiva n.º 500060940.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito da prestação de contas, na pasta respectiva, referente ao
ano de 1999.

19 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 1000221069

CENTRO DE COMISSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 260/
620711; identificação de pessoa colectiva n.º 500060940.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito da prestação de contas, na pasta respectiva, referente ao
ano de 2000.

19 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 1000221070

TAVIRA

CERÂMICA DO MARCO � FABRICAÇÃO DE TELHAS
E LADRILHOS REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 811/
990803; identificação de pessoa colectiva n.º 504536958;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: of. 9 e 10, 11 e 12/030123.

Certifico que na sociedade em epígrafe, cessou funções de gerente
Paulo César de Brito Viegas, por renúncia, a partir de 23 de Outubro
de 2002.
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Mais certifico que também alterou o pacto social, nos artigos 4.º
e 5.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000
euros, dividido em duas quotas, cada no valor de 3000 euros, perten-
cendo uma a cada sócio.

5.º

A gerência será exercida pelos dois sócios, que desde já são nomea-
dos gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001270461

COOPEREGA � COOPERATIVA AGRÍCOLA DE REGA
DO GRAINHO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 25/
900119; identificação de pessoa colectiva n.º 501605908;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 1/030128.

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, foi regis-
tado a recondução da direcção e do conselho fiscal.

Data da deliberação: 14 de Dezembro de 2002.
Direcção: presidente � Dinis José Fernandes; secretário � Má-

rio Brás Cardeira; tesoureiro � Rui Filipe Fernandes Teixeira.
Conselho fiscal: presidente � Vitorino Palma Teixeira, casado;

vogais � José Henrique de Sousa e António Iria Teixeira.
Prazo: triénio de 2003-2005.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001270348

SHELL & SCHNEIER, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 460/
910828; identificação de pessoa colectiva n.º 502610778;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 12/030128.

Certifico que, por deliberação de 17 de Dezembro de 2002, foi
reconduzido nas funções de gerente da sociedade em epígrafe, António
Nuno Borges do Nascimento Costa, até 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001270267

TECTAL � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 363/
900126; identificação de pessoa colectiva n.º 502368128;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 5, no lugar da 4/030129.

Certifico que a sociedade em epígrafe, mudou a sede para Santa
Margarida, caixa postal 131-A, Santiago, Tavira.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001270283

TECTAL � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 949/
20010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505461986; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 7/030129.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou o pacto social, no
artigo 4.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 10 000 euros e corres-
ponde à soma das seguintes quotas: uma de 9800 euros do sócio
Delmar Carmo Dias, e uma de 200 euros do sócio Manuel Francisco
Dias.

§ 1.º Serão permitidas prestações suplementares de capital até ao
décuplo do capital social.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001270259

TERMINAL � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 518/
920824; identificação de pessoa colectiva n.º 502840358; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/030129.

Certifico que a sociedade supra, foi dissolvida e procedeu-se ao
encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 22
de Janeiro de 2003.

2 de Maio de 2003. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001270232
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