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PARTE A

3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

ASSOCIAÇÃO JUVENIL TUNA FERREIRA DE CASTRO

Certifico que, por escritura de 11 de Maio de 2001, lavrada de
fl. 38 a fl. 39 do livro de notas para escrituras diversas n.º 89-E do
Cartório Notarial de Oliveira de Azeméis, foi rectificada uma asso-
ciação sem fins lucrativos denominada Associação Juvenil Tuna
Ferreira de Castro, com sede na Escola Secundária Ferreira de Cas-
tro, Rua do Dr. Silva Lima, Lações de Cima, cujo objecto consiste
em desenvolver actividades de âmbito musical, etnográfico, recrea-
tivo e cultural, realizar iniciativas relativas à problemática da juven-
tude, nomeadamente, as de carácter social, desenvolvendo a coope-
ração e solidariedade entre os jovens, que se associarão numa tuna
musical, que proporcionará e favorecerá a prática dos referidos va-
lores, promover intercâmbios escolares.

Está conforme e declaro que na parte omitida nada há que res-
trinja, modifique ou condicione a parte transcrita.

18 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Olinda Almeida Ta-
vares. 3000111700

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS
DO LYCÉE FRANÇAIS CHARLES LEPIERRE

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 26 de Março de
2003, lavrada a fl. 19 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 834-B do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário,
licenciado Carlos Henrique Ribeiro Melon, foi constituída uma asso-
ciação sem fins lucrativos e por tempo indeterminado, denominada
Associação dos Antigos Alunos do Lycée Français Charles Lepierre,
com sede na Avenida de Luís Bivar, 91, em Lisboa, a qual tem por
objecto estabelecer e desenvolver as relações de amizade, de solida-
riedade e de ajuda mútua, e fomentar a actividade e intercâmbio
sociais e culturais entre todos os antigos alunos do Lycée Français
Charles Lepierre ou da Ecole Française de Lisbonne.

A admissão de sócios efectivos, com base em solicitação escrita
dos candidatos, é da competência da direcção, a qual verificará o
preenchimento das condições exigíveis para a referida categoria,
podendo, para tal, exigir aos interessados a respectiva comprovação.

O candidato admitido só adquire os direitos de sócio efectivo depois
de efectuar o pagamento da jóia e da quota do mês em que foi admitido.
Estes pagamentos devem ser efectuados até 30 dias após a comunica-
ção da admissão, sob pena de ser cancelada a respectiva inscrição.

A admissão de sócios extraordinários, com base em solicitação
escrita dos candidatos, é da competência da direcção.

Os sócios honorários e os de mérito são admitidos em assembleia
geral, sob proposta devidamente fundamentada da direcção ou de
grupo não inferior a 30 sócios efectivos.

Perdem a qualidade de sócios por exclusão da associação, inde-
pendentemente da categoria:

a) Os que tenham praticado actos contrários aos objectivos da
associação ou susceptíveis de efectuar gravemente o seu prestígio e
a sua actividade;

b) Os que, tendo em débito mais de um ano de quotas, não liqui-
darem tal débito dentro do prazo que por carta registada, lhes for
comunicado;

c) Os que apresentarem a sua admissão, a qual deverá ser comuni-
cada por escrito ao presidente da direcção.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000111810

A LONTRA � ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS
DO RIO VIZELA

Certifico que, por escritura de 28 de Abril de 2003, lavrada de
fl. 58 a fl. 59 do livro de notas para escrituras diversas n.º 299-E do
Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a cargo do notário, licen-
ciado Norberto Augusto Fonseca Cardoso, foi constituída uma asso-
ciação sem fins lucrativos, com a denominação A Lontra � Asso-
ciação dos Amigos do Rio Vizela, identificação de pessoa colectiva
n.º P 506495183, e tem a sua sede na Casa dos Moinhos, 6, fregue-
sia de Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães.

Tem por objecto a defesa e preservação dos recursos naturais da
bacia hidrográfica do rio Vizela e a promoção do desenvolvimento
sustentável, segundo as vertentes da educação, da informação e for-
mação, da reflexão e intervenção dos seus associados, entidades e
população em geral de acordo com os parâmetros da ética ambien-
tal e cultural, para a necessidade da preservação do ambiente, da água,
do património natural e construído, tendo em conta que o mesmo
constitui potencial recurso no desenvolvimento regional a vários
níveis, nomeadamente, cultural, sanitário, turístico, recreativo e
desportivo.

Os associados obrigam-se a contribuir para o financiamento da
associação mediante o pagamento das suas quotas fixadas, com ex-
cepção dos honorários que estão isentos do pagamento de quotas.

São receitas patrimoniais da associação, as quotas dos associados,
as quantias resultantes da obtenção de subsídios atribuídos por enti-
dades públicas e de donativos concedidos por entidades privadas e
expressamente aceites e, bem como, pelas retribuições pagas pelos
serviços remunerados que a associação venha a prestar aos seus asso-
ciados ou a terceiros.

Está conforme.

28 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Manuel da Silva
Pereira. 3000102990

ASSOCIAÇÃO � DE MÃOS DADAS PARA A VIDA

Certifico que, por escritura de 12 de Junho de 2003, lavrada a
fls. 48 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 147-F
do Cartório Notarial de Rio Maior, foi constituída uma associação,
sem fins lucrativos, denominada Associação � de Mãos Dadas para
a Vida, designada abreviadamente por associação ou AMDV, com
sede na freguesia de Fráguas, concelho de Rio Maior, à Rua Princi-
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pal, e tem por objecto a prestação de serviço social à comunidade
de Fráguas, apoio à criança, jovens e idosos, bem como apoio às
suas famílias.

Está conforme, nada havendo na parte omitida além ou em con-
trário do que se certifica.

12 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Manuela
dos Santos Vieira Pereira Sequeira. 3000108054

LIGA DOS AMIGOS DO MUSEU DE LAMEGO

Certifico que, por escritura outorgada em 18 do corrente mês,
exarada de fl. 74 a fl. 75 do livro de escrituras diversas n.º 83-D do
Cartório Notarial de Lamego, foi constituída uma associação com a
denominação Liga dos Amigos do Museu de Lamego, com sede no
Largo de Camões, freguesia da Sé, concelho de Lamego, a qual dura-
rá por tempo indeterminado, e tem por fins a promoção do Museu
de Lamego, a valorização cultural dos associados e o estudo, preser-
vação e divulgação do património cultural da região.

Podem ser admitidos como associados pessoas singulares, colec-
tivas ou entidades, mediante proposta dirigida à direcção; podem
exonerar-se de associados os que a requererem por documento es-
crito dirigido à direcção e a exclusão de associado é da competên-
cia da assembleia geral, mediante proposta fundamentada pela di-
recção.

Está conforme.

20 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Maria de Je-
sus Sarmento. 3000104340

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL FACES

Certifico que, por escritura desta data, lavrada a fl. 116 do livro
de notas para escrituras diversas n.º 119-I do 2.º Cartório Notarial
de Tomar, foi constituída uma associação denominada Associação
Social e Cultural Faces, que vai ter a sua sede na Rua do Vale de
Santo António, 89, rés-do-chão, freguesia de Santa Engrácia, con-
celho de Lisboa. A associação exerce as suas actividades nos domí-
nios da cultura, espectáculos, ensino, formação profissional, anima-
ção cultural, prevenção primária à toxicodependência e doenças
infecto-contagiosas, ocupação dos tempos livres e estágio e ou ac-
tividades afins.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Jorge Antó-
nio Antunes Alcobia Galinha. 3000084400

APFEI � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DOS FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 27 de Junho de
2003, lavrada a fl. 132 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 860-B do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário,
licenciado Carlos Henrique Ribeiro Melon, foi constituída uma asso-
ciação por tempo indeterminado, denominada APFEI � Associa-
ção Portuguesa dos Fabricantes de Equipamentos Informáticos, com
sede na Rua de Almeida e Sousa, 33, rés-do-chão, direito, freguesia
de Santa Isabel, concelho de Lisboa, e tem como objectivos a defesa
dos interesses do sector empresarial dos fabricantes de equipamen-
tos informáticos e promoção do seu desenvolvimento sustentado,
imagem, qualidade e competitividade, bem como praticar todos os
actos instrumentais necessários e úteis à prossecução desses objecti-
vos.

Na prossecução do seu objecto social serão objectivos da APFEI,
os seguintes:

a) Colaborar na definição de políticas nacionais para o sector
empresarial;

b) Fomentar apoios para a internacionalização da oferta portu-
guesa de equipamentos informáticos;

c) Promover a implementação e a difusão das marcas dos produ-
tos das empresas associadas, de forma a oferecer uma margem per-
sonalizada e coerente da oferta total;

d) Promover e apoiar a certificação segundo as normas de quali-
dade das empresas associadas, bem como a certificação CE dos equi-
pamentos por si produzidos;

e) Fomentar o investimento estrangeiro e o recurso ao capital de
risco nas empresas do sector;

f) Promover uma sã concorrência entre as empresas do sector;
g) Intervir em negociações colectivas e celebrar convenções co-

lectivas de trabalho nos termos da lei;
h) Oferecer às empresas associadas, serviços destinados a apoiar e

incentivar o respectivo desenvolvimento;
i) Promover a investigação tecnológica, a formação empresarial

e profissional e a qualidade dos produtos.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000111233

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA
DA CUMIEIRA � FIGUEIRÓ � APEC

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais da Escola da Cumieira � Figueiró � APEC,
constitui uma associação de fins ideais, de natureza altruista e educa-
cional, com duração indeterminada e sede na escola da Cumieira �
Figueiró, que passará a reger-se pelos presentes estatutos e, nos ca-
sos omissos, pela lei geral e, em particular, pelas leis das associa-
ções.

ARTIGO 2.º

São fins da associação:
a) Contribuir por todos os meios ao seu alcance para que os pais

e encarregados de educação possam cumprir integralmente a sua
missão de educadores;

b) Intensificar a colaboração entre pais e encarregados de educa-
ção, alunos, professores e direcção da escola;

c) Colaborar com a direcção da escola na realização plena dos
seus objectivos educacionais;

d) Contribuir para uma política de ensino que respeite e promova
os valores fundamentais da pessoa humana.

ARTIGO 3.º

Para a consecução dos seus fins a associação compromete-se a:
a) Fomentar toda a actividade que contribua para a existência de

uma autêntica comunidade educativa, nomeadamente reuniões, con-
ferências e cursos e, ainda, a criação de comissões e grupos de tra-
balhos dispostos, quer ao estudo de problemas pedagógicos e de edu-
cação familiar e cívica, quer relacionados com aspectos importantes
da educação;

b) Colaborar em actividades extra-escolares e em iniciativas da
direcção do estabelecimento de ensino;

c) Promover contactos com outras associações congéneres, e com
outras pessoas singulares ou colectivas, em ordem a uma mais efi-
ciente realização dos fins comuns;

d) Integrar-se em federações de associações congéneres.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

São associados da APEC por direito próprio, desde que se inscre-
vam em cada ano lectivo:

a) O pai ou a mãe do educando;
b) O encarregado de educação.

ARTIGO 5.º

São direitos dos associados:
a) Participar em todas as actividades da APEC;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais;
c) Utilizar os serviços da APEC para todos os problemas relati-

vos aos seus filhos ou educandos no âmbito do artigo 3.º;
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d) Propor à direcção iniciativas que entendam contribuir para os
objectivos da APEC e participar em grupos de trabalho para a actua-
ção em casos específicos.

ARTIGO 6.º

1 � São deveres dos associados:
a) Cumprir os presentes estatutos;
b) Comparecer às reuniões para que forem convocados;
c) Aceitar os cargos ou funções para que forem designados, salvo

tratando-se de reeleição, e exercê-los gratuitamente;
d) Pagar a quota que for fixada em assembleia geral.
2 � Os associados cônjuges ficam obrigados ao pagamento de uma

só quota.
ARTIGO 7.º

1 � Perdem a qualidade de associados:
a) Os que solicitarem por escrito a sua demissão à direcção da

APEC;
b) Os associados que deixem de pagar as suas quotas por um pe-

ríodo superior a um trimestre;
c) Os que faltarem de modo grave e ostensivamente ao determi-

nado nos estatutos.
2 � No caso previsto na alínea c) do número anterior, podem os

interessados recorrer no prazo de oito dias para a assembleia geral,
com efeitos suspensivos.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 8.º

1 � São órgãos da APEC a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral, da direcção e do
conselho fiscal são eleitos por um ano.

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um
vice-presidente e dois secretários.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente nos primeiros
30 dias após o início do ano lectivo, para discussão e aprovação do
relatório e contas do exercício findo e para a eleição dos órgãos
sociais para o exercício seguinte.

2 � A assembleia geral ordinária será convocada com, pelo me-
nos, 15 dias de antecedência por carta enviada aos associados com
indicação da data, do local e da ordem de trabalhos.

3 � À assembleia geral poderá sempre assistir, por direito pró-
prio, a direcção da escola.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral reúne extraordinariamente:
a) Por convocação do seu presidente;
b) A pedido da direcção ou do conselho fiscal;
c) A pedido subscrito pelo mínimo de 20 associados.
2 � A assembleia geral extraordinária será convocada nos ter-

mos da alínea a) deste artigo com 48 horas de antecedência.

ARTIGO 13.º

1 � As assembleias gerais consideram-se validamente constituí-
das com a presença de mais de metade dos seus associados.

2 � Se à hora designada não se verificar a presença daquele nú-
mero, reunirão meia hora depois com qualquer número.

3 � As assembleias gerais para alteração de estatutos só funcio-
narão em primeira reunião desde que esteja presente a maioria de
dois terços dos associados e em segunda reunião desde que estejam
presentes mais de metade dos associados.

ARTIGO 14.º

Compete à assembleia geral:
a) Eleger e destituir a sua mesa, a direcção e o conselho fiscal;
b) Fixar as quotas a pagar pelos associados;

c) Deliberar sobre a alteração dos estatutos;
d) Discutir e aprovar o relatório de exercício e as contas anuais;
e) Pronunciar-se sobre quaisquer outros assuntos que sejam sub-

metidos à sua apreciação;
f) Demitir associados.

ARTIGO 15.º

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maio-
ria simples de votos dos sócios presentes, com a excepção do caso
previsto no artigo 13.º, n.º 3, em que as deliberações só serão
válidas quando tomadas por maioria de dois terços dos sócios
presentes.

2 � Cada associado tem direito a um voto, qualquer que seja o
número de alunos seus filhos ou educandos. No caso de ambos os
pais serem associados, ambos em conjunto representam um voto,
salvo se apenas um deles votar ou se o voto de ambos for divergente.

ARTIGO 16.º

1 � A direcção é constituída por sete membros, representando
os encarregados de educação de todos os anos de escolaridade desta
escola.

2 � À direcção da APEC ficarão agregados dois representantes
da direcção da escola da Cumieira, por esta designados, com funções
meramente consultivas.

ARTIGO 17.º

Os membros da direcção da APEC distribuirão entre si os cargos
de presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, funcionando
os restantes como vogais.

ARTIGO 18.º

A direcção da APEC reunirá, pelo menos, uma vez por mês, sen-
do as deliberações tomadas por maioria absoluta de votos, às quais
assistirão, por direito próprio, os representantes designados pela
direcção da escola da Cumieira.

ARTIGO 19.º

1 � Compete à direcção:
a) Administrar e representar a associação;
b) Providenciar para que se cumpram as finalidades da associação

e as decisões da assembleia geral, orientando a sua execução;
c) Submeter à assembleia geral o relatório de exercício e as con-

tas anuais, para discussão e aprovação;
d) Promover os seus objectivos e defender os seus interesses, de-

signando delegados, quando for caso disso;
e) Admitir associados;
f) Propor à assembleia geral o quantitativo das quotas.
2 � Para obrigar a APEC em juízo e fora dele, incluindo a sua

vinculação em todos os documentos, actos e contratos que envol-
vam responsabilidade, designadamente perante terceiros, basta a in-
tervenção ou assinatura conjunta de dois membros da direcção, um
dos quais será sempre o seu presidente ou o seu tesoureiro.

Conselho fiscal

ARTIGO 20.º

O conselho fiscal é constituído por três membros: um presidente
e dois vogais.

ARTIGO 21.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Fiscalizar a escrituração e exigir que ela esteja sempre em or-

dem;
b) Verificar as contas sempre que entenda conveniente;
c) Verificar a legalidade e conformidade estatutárias das despesas

efectuadas;
d) Dar parecer sobre o relatório de exercício e contas anuais.

CAPÍTULO IV

ARTIGO 22.º

As receitas da APEC compreendem:
a) As quotizações dos associados;
b) Os donativos e subsídios ou doações que eventualmente lhe

venham a ser atribuídos.
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CAPÍTULO V

Da dissolução

ARTIGO 23.º

A APEC poderá ser dissolvida se, em assembleia geral, convocada
expressamente para o efeito e funcionando com o quórum exigido
pelo n.º 3 do artigo 13.º, assim for deliberado por maioria de três
quartas partes dos associados presentes.

ARTIGO 24.º

Os bens da APEC reverterão a favor de quem determinar a as-
sembleia geral.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 25.º

Durante o corrente ano lectivo de 2001-2002, a direcção da APEC
é composta pelos seguintes elementos, sócios fundadores:

Presidente: (Assinatura ilegível.);
Vice-presidente: (Assinatura ilegível.);
Tesoureiro: (Assinatura ilegível.);
Vogais: (Assinaturas ilegíveis.).

ARTIGO 26.º

No prazo de 60 dias a contar desta data, a direcção convocará a
reunião da assembleia geral para a eleição da sua mesa e dos mem-
bros do conselho fiscal que devam servir no corrente ano de 2001-
-2002.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000111280

PIEP ASSOCIAÇÃO � PÓLO DE INOVAÇÃO
EM ENGENHARIA DE POLÍMETROS

Sede: Universidade do Minho, Campos de Azurém,
Guimarães

Certifico que, por escritura de 14 de Maio de 2003, lavrada a
fls. 119 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 173-F
do 2.º Cartório da Secretaria Notarial de Matosinhos, foi alterada
uma associação com a denominação e sede em epígrafe.

Foram alterados os seguintes artigos:

ARTIGO 3.º

5 � Os associados aderentes ficam obrigados ao pagamento de,
no mínimo, duas unidades de participação.

O valor actual de cada unidade de participação é de 2500 euros.
Este valor poderá ser actualizado pela assembleia geral do PIEP,

nos termos da alínea d) do artigo 15.º

ARTIGO 4.º

3 � A cada associado corresponde um voto por cada unidade de
participação, sem qualquer limite.

§ único. Contudo, durante o período de três anos, contados da
data de formalização notarial da alteração do n.º 3 deste artigo, ne-
nhum associado poderá expressar um número superior a 120 votos.

ARTIGO 15.º

O conselho de administração é composto por um número ímpar
de membros, até ao máximo de nove elementos, eleitos pela assem-
bleia geral. Pelo menos dois terços dos membros serão representan-
tes de associados empresariais.

ARTIGO 26.º

Qualquer associado poderá transmitir a sua posição na associação
a um terceiro, obtido que seja o voto favorável do conselho de ad-
ministração, conforme consignado na segunda parte do n.º 3 do ar-

tigo 3.º e cumprida que seja, por parte do interessado na aquisição, a
obrigação prevista no n.º 4 do aludido artigo.

Está conforme.

14 de Maio de 2003. � A Ajudante, Rosa Maria Martins da Cunha
Gonçalves Magalhães. 3000104305

NÚCLEO DOS MOTORISTAS DE ALMANSÔR
E SORRAIA

Certifico que, por escritura pública de 14 de Maio de 2003, ini-
ciada a fl. 138 do livro de notas para escrituras diversas n.º 594-D
do Cartório Notarial de Almeirim, foi constituída a pessoa colectiva
com a denominação em epígrafe de Núcleo dos Motoristas de
Almansôr e Sorraia, com sede na freguesia de Samora Correia, con-
celho de Benavente, na Urbanização Quinta dos Álamos, Azinhaga
do Brejo.

A associação tem por objecto o desenvolvimento de actividades
culturais e recreativas.

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

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

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ema Maria Antu-
nes Osório Filipe. 3000104297

APPMM � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE PROMOÇÃO DO MODELO MINNESOTA

Certifico que, por escritura de 30 de Janeiro de 2001, lavrada de
fl. 74 a fl. 76 do livro de notas n.º 246-M do 21.º Cartório Notarial
de Lisboa, a cargo da notária, licenciada Lídia Pereira Nunes de
Menezes, foi constituída uma associação de âmbito nacional e com
sede em Lisboa, na Rua de D. Pedro V, 60, 1.º, direito.

É uma pessoa colectiva de direito privado sem fins lucrativos.
O objecto da associação é apoiar, defender e representar os inte-

resses e a filosofia comum às organizações associadas que se inspi-
rem no modelo Minnesota, promovendo a prevenção primária, se-
cundária ou terciária, incluindo o tratamento das doenças adictivas e
comportamentos disfuncionais, nomeadamente alcoolismo,
toxicodependência, farmacodependência ou outras formas de depen-
dência.

A associação deverá definir e regulamentar as condições e cri-
térios de acesso a associado das organizações que se inspirem no
modelo Minnesota; representar os associados junto de entidades
e organismos oficiais, governamentais ou não, nacionais ou es-
trangeiras, que visem a definição ou aplicação de políticas ou
programas sobre doenças adictivas ou abuso de substâncias; anga-
riar donativos de pessoas ou instituições que desejem contribuir
para a promoção dos objectivos da associação e gerir os fundos
assim obtidos; criar e manter em funcionamento um gabinete de
apoio jurídico; criar e manter em funcionamento um gabinete de
estudos económicos que preste acessoria económica e financeira
à associação; criar e manter em funcionamento um gabinete do
utente do modelo Minnesota que, nomeadamente, defenda os seus
interesses perante as instituições e a sociedade; colaborar com
outras associações com interesses afins, nomeadamente, promo-
vendo a criação de uma federação de associações de organismos
de prevenção de doenças adictivas.

Podem ser membros da associação, as pessoas singulares ou co-
lectivas, qualquer que seja a sua forma jurídica.

Haverá três categorias de associados:
Honorários � pessoas singulares ou colectivas que se distingam

ao serviço da associação, ou lhe prestem serviços relevantes;
Fundadores � pessoas colectivas que figurem na escritura de cons-

tituição da associação;
Aderentes � quaisquer pessoas colectivas directamente interessa-

das na actividade da associação e que possam contribuir para a rea-
lização dos fins desta.

Todos aqueles que não prestem colaboração efectiva a todas as
iniciativas e que não concorram para o prestígio e desenvolvimento
da associação, que não paguem a jóia de inscrição e a quota anual e
não cumpram as obrigações decorrentes dos presentes estatutos e
regulamentos, serão repreendidos e excluídos.

A exclusão será aplicada aos sócios que por actos dolosos tenham
prejudicado, directa ou indirectamente, a associação e a sua imagem.
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Perdem a qualidade de associados os membros que pedirem a sua
exoneração, deixarem de efectuar contribuições durante dois anos
consecutivos e forem excluídos.

Está conforme ao original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000111238

CASA DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO
DO CONCELHO DA MEALHADA

Certifico que, por escritura de 12 de Maio de 2003, exarada a
fls. 26 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 424-D do Cartório Notarial de Porto de Mós, a cargo do notá-
rio, licenciado Manuel Fontoura Carneiro, foi constituída uma asso-
ciação com a denominação Casa do Futebol Clube do Porto do Con-
celho da Mealhada, com sede na Rua da Ponte de Viadores, sem
número de polícia, freguesia de Casal Comba, concelho da Mealhada,
e são seus fins:

1) Fomentar o espírito portista;
2) Participar no engrandecimento social do Futebol Clube do

Porto, assim como da sua projecção no concelho, região e no mundo;
3) Criar um ou vários espaços de convívio para todos os simpa-

tizantes do Futebol Clube do Porto e desta delegação;
4) Dinamizar actividades recreativas sócio-culturais que visem o

engrandecimento do homem e cultura do portismo;
5) Dinamizar actividades recreativas que fomentem uma maior

união entre todos os portistas, assim como uma maior valorização
pessoal;

6) Representar o Futebol Clube do Porto e os seus interesses na
área desta delegação, sempre que para tal seja solicitada.

Tal representação fica limitada pelo poder de autonomia desta
delegação;

7) Integrar-se mantendo a sua identidade jurídica própria em as-
sociações de índole concelhia ou regional, que fomente o desenvol-
vimento sócio-cultural dos seus associados, sem prejuízo da defesa
do Futebol Clube do Porto e do portismo;

8) Prestar toda a colaboração possível ao Futebol Clube do Por-
to, sempre que para tal esta delegação seja solicitada.

Tal colaboração fica limitada pelo poder de autonomia desta de-
legação.

Está conforme ao original.

12 de Maio de 2003. � A Ajudante, Ermelinda da Conceição
Godinho Frazão. 3000104295

ASSEMBLEIA ESPIRITUAL LOCAL DOS BAHÁ�ÍS
DE VIANA DO CASTELO

Certifico que, por escritura de 8 de Maio de 2002, exarada a
fls. 80 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 92-H
do 2.º Cartório Notarial de Viana do Castelo, foi constituída uma
associação, sem fins lucrativos, com a denominação Assembleia Es-
piritual Local dos Bahá�ís de Viana do Castelo, com sede na Rua das
Mimosas, 78, lugar de Cais Novo, freguesia de Darque, do concelho
de Viana do Castelo.

A associação tem por objecto principal coordenar e promover as
actividades espirituais, educacionais e humanitárias estabelecidas por
princípios nas escrituras Bahá�ís.

São órgãos da associação a assembleia espiritual local, a orienta-
ção da assembleia e dos seus membros e a comissão financeira.

A competência e forma de funcionamento da assembleia espiri-
tual local entre outras que lhe estejam atribuídas pelas Sagradas Es-
crituras Bahá�ís, tem as seguintes competências:

1) Será responsável pela manutenção da integridade e exactidão
de todos os ensinamentos Bahá�ís, sejam escritos ou orais, realiza-
dos na comunidade local;

2) Divulgará a literatura Bahá�i publicada;
3) Representará a comunidade local nas suas relações com a As-

sembleia Espiritual Nacional dos Bahá�ís de Portugal, com a Casa
Universal de Justiça, com outras comunidades locais e com o públi-
co em geral em Viana do Castelo;

4) Pronunciar-se-á sobre o direito de algum ou de todos os mem-
bros da comunidade cujo estado de membro esteja sendo questiona-
do, podendo suspender o seu direito de voto;

5) Convocará as reuniões da comunidade, incluindo os aniversá-
rios sagrados, as festas Bahá�ís, as reuniões de consulta e a reunião
anual, na qual os membros da assembleia espiritual local são eleitos;

6) Designará e supervisionará todas as comissões da comunidade;
7) Receberá e autorizará os gastos de todos os fundos existentes

para a manutenção dos trabalhos da comunidade;
8) Terá completa e total custódia da sede ou dos locais de reunião

da comunidade Bahá�i da localidade;
9) Terá autoridade exclusiva na celebração das cerimónias do ca-

samento Bahá�i e na emissão dos certificados de casamento dentro
da sua área de jurisdição;

10) Reportará para a Assembleia Espiritual Nacional dos Baha�is
de Portugal, anualmente ou quando lhe for solicitado, a relação dos
membros da comunidade Bahá�i sob a sua jurisdição, para informa-
ção e aprovação da assembleia nacional;

11) A Assembleia Espiritual Local dos Bahá�ís de Viana do Caste-
lo reconhecerá a autoridade e o direito da Assembleia Espiritual
Nacional dos Bahá�ís de Portugal de declarar, em qualquer ocasião,
que actividades e assuntos da Comunidade Bahá�i de Viana do Caste-
lo são da alçada nacional e, portanto, se encontram sob a jurisdição
da mesma assembleia nacional;

12) A assembleia espiritual local reconhecerá também o direito
de qualquer membro da comunidade de apelar para a assembleia es-
piritual nacional, a fim de requerer a revisão e uma nova decisão
sobre qualquer assunto que tenha sido anteriormente decidido pela
assembleia local, quando julgar que a mesma é contrária aos
ensinamentos explícitos da fé Bahá�i, ou oposta aos seus legítimos
interesses;

13) Por outro lado, a assembleia local terá a autoridade e o direi-
to de apelar da decisão da Assembleia Espiritual Nacional para a Casa
Universal de Justiça, para revisão e decisão final sobre qualquer as-
sunto relacionado com a fé Bahá�i em Viana do Castelo.

Orientação da assembleia e dos seus membros

1 � A Assembleia Espiritual Local dos Bahá�ís de Viana do Cas-
telo, no cumprimento do disposto nestes estatutos, deverá ter sem-
pre em mente os ideais revelados nas Escrituras Sagradas da Fé Bahá�i
com respeito às relações de uma assembleia espiritual local com a
sua comunidade Bahá�i e as relações dos Bahá�ís entre si, assim como
com todos os não-Bahá�ís, sem preconceitos de raça, crença ou
nacionalidade.

Para tal:
2 � A assembleia local reconhecerá, acima de tudo, como seu

dever sagrado manter total e completa unidade dentro da comunida-
de Bahá�i, aliviar e confortar os doentes e desamparados, ajudar os
pobres e os destituídos, proteger os órfãos, os deficientes e os ido-
sos, educar os filhos dos Bahá�ís segundo os mais elevados padrões
religiosos e intelectuais, harmonizar as diferenças e desentendimen-
tos entre os membros da comunidade, promulgar os princípios da
civilização divina revelada por Bahá�u�lláh e promover, de todas as
maneiras possíveis, o objectivo Bahá�i da unidade da humanidade.

3 � A assembleia local apoiará, fervorosa e devotadamente, as
actividades gerais Bahá�ís e os assuntos iniciados e mantidos pela
assembleia espiritual nacional e cooperará, com todo o entusiasmo,
com outras assembleias locais em Portugal, assim como em todos os
assuntos declarados pela assembleia nacional como sendo de impor-
tância e interesse geral Bahá�i.

4 � A assembleia local abster-se-á, rigorosamente, de qualquer
acção ou influência, directa ou indirecta, que signifique intervenção
da parte de algum Bahá�i em assuntos de política ou jurisdição civil.

5 � A assembleia local encorajará o intercâmbio entre os Bahá�ís
da comunidade de Viana do Castelo e outras comunidades Bahá�ís
reconhecidas, emitindo credenciais para os viajantes Bahá�ís da sua
comunidade, e receberá as credenciais emitidas por outras assembleias
Bahá�ís.

6 � A assembleia local considerará a sua autoridade como sendo
um meio de prestar serviços aos Bahá�ís e não-Bahá�ís e não como
uma fonte de poder arbitrário. Embora retendo o direito sagrado de
decisão final em assuntos pertinentes à comunidade local, a assem-
bleia local procurará sempre aconselhar-se e consultar com todos os
membros da sua comunidade, mantendo a comunidade informada sobre
todos os seus assuntos e convidando todos os Bahá�ís para um com-
pleto e livre debate sobre todos os assuntos ligados à fé.

7 � A Assembleia Espiritual Local dos Bahá�ís de Viana do Cas-
telo poderá ser nomeada beneficiária de qualquer legado estabelecido
por lei, bem como em testamento ou em instrumento público ou
privado; comprar, vender, alugar ou arrendar, enfim, tudo o que uma
pessoa natural ou jurídica pode fazer e que seja autorizada por lei.

Composição

1 � A assembleia espiritual local é formada por nove membros,
escolhidos entre os Bahá�ís de Viana do Castelo, os quais serão elei-
tos pelos Bahá�ís do modo adiante descrito.
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2 � Os Bahá�ís eleitos exercerão o seu mandato pelo período de
um ano ou, quando as circunstâncias o exijam, até os seus sucessores
serem eleitos.

3 � Os membros da assembleia local são designados oficiais.
4 � Os oficiais da assembleia espiritual local são o presidente

(coordenador), o vice-presidente (vice-coordenador), o secretário, o
tesoureiro e quaisquer outros que a assembleia julgue conveniente
designar para o bom desempenho das suas funções.

5 � Os oficiais serão eleitos em votação secreta, por maioria de
votos de todos os membros da assembleia espiritual local.

6 � A função do membro da assembleia espiritual local é exer-
cida a título gratuito.

7 � As despesas efectuadas no exercício desta actividade serão
reembolsadas contra a apresentação dos suportes respectivos, devendo
as mesmas ser referenciadas especificamente nos relatórios anuais.

8 � Poderá ser celebrado um contrato de trabalho entre a assem-
bleia e um ou mais dos seus membros desde que o conteúdo funcio-
nal do mesmo seja diverso das funções a exercer como elemento da
assembleia, que deverão manter o carácter de gratuitidade.

Comissão financeira e sua competência

1 � A assembleia espiritual local designará, pelo menos, três
Bahá�ís para que desempenhem as necessárias funções de gestão e
adequação contabilística dos assuntos da fé e da comunidade Bahá�i,
tal como legalmente previsto. Essa comissão será designada por
comissão financeira local.

2 � Além do relatório anual, a assembleia espiritual local com-
promete-se a apresentar às autoridades locais ou nacionais compe-
tentes, directamente ou através da comissão, todos os registos e
suportes contabilísticos, sempre que os mesmos forem pedidos.

3 � Caso não seja possível a nomeação de três Bahá�ís para exer-
cerem as competências próprias desta comissão, em especial devido
à complexidade da tarefa, a assembleia espiritual local poderá encar-
regar uma entidade especializada na área da contabilidade e auditoria
para exercer aquela competência.

Constituem receita da assembleia

1 � Os recursos da assembleia espiritual local são constituídos por:
a) Donativos provenientes exclusivamente dos Bahá�ís, entregues

de livre e espontânea vontade, isto é, sem qualquer solicitação, do-
nativos esses com carácter confidencial e cujo montante depende, e
apenas da sua consciência;

b) Das liberalidades, independentemente da sua natureza;
c) Das subvenções de outras associações Bahá�ís, sob a condição

de que os recursos subjacentes provenham apenas de Bahá�ís;
d) Dos rendimentos e frutos civis produzidos pelo património da

assembleia espiritual local;
e) De outras fontes de recursos que não sejam contrários nem à

lei em vigor nem aos princípios Bahá�ís.
2 � Em derrogação ao princípio exposto, as liberdades e subven-

ções provenientes de pessoas, singulares ou colectivas, não-Bahá�ís,
poderão ser aceites pela assembleia espiritual local, desde que se re-
fira expressamente que tal liberalidade será utilizada para obras de
caridade ou humanitárias de interesse público.

Para o normal funcionamento da vida social de acordo com a
legislação aplicável a Assembleia Espiritual Local dos Bahá�ís de Viana
do Castelo no cumprimento das suas obrigações e responsabilidades
terá jurisdição e autoridade exclusiva sobre todas as actividades e
assuntos da fé Bahá�i e comunidade Bahá�i em Viana do Castelo e
autoridade suprema na sua administração.

Está conforme com o original na parte transcrita e certificada.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000103585

ASSOCIAÇÃO LAAMTEN � VALORIZAÇÃO
E DIVULGAÇÃO DA LÍNGUA E CULTURA FULA

Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 2003, exarada de
fl. 119 a fl. 119 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 192-J
do 8.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída uma associação
com a denominação Associação Laamten � Valorização e Divulga-
ção da Língua e Cultura Fula, com sede na Amadora, na Rua de
Alfornelos, 102, 1.º, esquerdo, freguesia de Alfornelos, concelho da
Amadora, e tem por objecto o ensino e a aprendizagem da língua
pulaar (fula), alfabetização em todos os níveis, divulgação da língua
e cultura através de publicação de um boletim informativo periódi-
co, edição de vídeos e tradução de obras em línguas estrangeiras para
o pulaar e vice-versa.

Podem ser associados qualquer pessoa, singular ou colectiva, sendo
três as categorias dos sócios: honorários, fundadores ou efectivos.

Perdem a qualidade de membros aqueles que violem os princípios
e deveres estabelecidos nos estatutos, ficando assim sujeitos a san-
ções: repreensão verbal, repreensão escrita e demissão.

Está conforme.

23 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000102920

ALCOBAÇA CLUBE DE CICLISMO

Certifico que, por escritura de 14 de Janeiro de 2003, exarada de
fl. 35 a fl. 36 do livro de notas para escrituras diversas n.º 412-D do
Cartório Notarial de Porto de Mós, a cargo do notário, licenciado
Manuel Fontoura Carneiro, foi constituída uma associação com a
denominação Alcobaça Clube de Ciclismo, com sede na Rua de Mer-
cedes e Carlos Campeão, 5, rés-do-chão, na cidade, freguesia e con-
celho de Alcobaça, e é uma associação desportiva sem fins lucrati-
vos que tem por objectivo a promoção de actividades desportivas.

Está conforme.

14 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Augusta
Guerreiro Mestre Carrilho de Brito. 3000088912

CLUBE CINEGÉTICO, AMBIENTAL E RECREATIVO
DE ALCÁCER DO SAL

Certifico que, por escritura lavrada hoje, de fl. 109 a fl. 110 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 54-D do Cartório Notarial
de Alcácer do Sal, a cargo da notária, licenciada Inês Franco de
Oliveira Jardim de Gouveia Anjos, foi constituída uma associação
com a denominação em epígrafe, a qual durará por tempo indeter-
minado a contar de hoje e tem a sua sede no Cerrado do Barrancão,
Azinhaga do Rio dos Clérigos, freguesia de Santiago Carvalhal, con-
celho de Alcácer do Sal.

A associação tem como fim promover o desenvolvimento do
gosto pelo exercício de campismo, caravanismo, caça e pesca, res-
peitando sempre as leis da natureza.

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

Podem ser sócios da associação quaisquer pessoas singulares ou
colectivas, devidamente legalizados.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Notária Interina, Inês Franco de
Oliveira Jardim de Gouveia Anjos. 3000077319

CLUBE CINÓFILO DE ALCÁCER DO SAL

Certifico que, por escritura lavrada hoje, de fl. 108 a fl. 108-v.º do
livro de notas para escrituras diversas n.º 54-D do Cartório Notarial
de Alcácer do Sal, a cargo da notária, licenciada Inês Franco de
Oliveira Jardim de Gouveia Anjos, foi constituída uma associação
com a denominação em epígrafe, a qual durará por tempo indeter-
minado a contar de hoje e tem a sua sede no Cerrado do Barrancão,
Azinhaga do Rio dos Clérigos, freguesia de Santiago Carvalhal, con-
celho de Alcácer do Sal.

A associação tem como fim o ensino e desenvolvimento de acti-
vidade com cães.

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

Podem ser sócios da associação quaisquer pessoas singulares ou
colectivas, devidamente legalizados.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Notária Interina, Inês Franco de
Oliveira Jardim de Gouveia Anjos. 3000077323

EDVENERGIA � ASSOCIAÇÃO DE ENERGIA
DO ENTRE O DOURO E VOUGA

Constituição de associação

No dia 30 de Maio de 2003, nesta cidade de Oliveira de Azeméis
e sala de reuniões da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, no
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edifício sito na Rua de António Alegria, 184, perante mim, Maria
Emília Martins da Silva, chefe de divisão da mesma Câmara, no exer-
cício de funções de seu notário privativo, compareceram como ou-
torgantes:

1.º Ápio Cláudio do Carmo Assunção, casado, natural e residente
na freguesia de Pinheiro da Bemposta, município de Oliveira de
Azeméis, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Olivei-
ra de Azeméis, em representação do município de Oliveira de Aze-
méis, pessoa colectiva n.º 506302970.

Verifiquei a identidade e a qualidade por conhecimento pessoal e
os poderes que legitimam a sua intervenção no presente acto pelas
certidões das actas do executivo da reunião de 18 de Fevereiro de
2003 e Assembleia Municipal da sua sessão de 24 de Fevereiro últi-
mo, as quais arquivo;

2.º Alfredo Oliveira Henriques, casado, natural da freguesia de
Escapães, município de Santa Maria da Feira, onde reside na Rua de
Alfredo Oliveira Henriques, que outorga na qualidade de presidente
da Câmara, em representação do município de Santa Maria da Feira,
pessoa colectiva n.º 501157280.

Verifiquei a identidade e a qualidade por conhecimento pessoal e
os poderes que legitimam a sua intervenção no presente acto pelas
certidões das actas do executivo da reunião de 24 de Fevereiro de
2003 e Assembleia Municipal da sua sessão de 30 de Abril último, as
quais arquivo;

3.º Manuel Castro de Almeida, divorciado, natural da freguesia de
Escapães, do município de Santa Maria da Feira, residente na Rua da
Guiné, freguesia e município de São João da Madeira, na qualidade de
presidente da Câmara, em representação do município de São João
da Madeira, pessoa colectiva n.º 506538575;

Verifiquei a identidade e a qualidade por conhecimento pessoal e
os poderes que legitimam a sua intervenção no presente acto pelas
certidões das actas do executivo da reunião de 18 de Fevereiro de
2003 e Assembleia Municipal da sua sessão de 30 de Abril último, as
quais arquivo;

4.º Eduardo Manuel Martins Coelho, casado, natural de Angola,
residente na Avenida do Infante D. Henrique, freguesia de Vila Chã,
do município de Vale de Cambra, na qualidade de presidente da Câ-
mara, em representação do município de Vale de Cambra. A Câmara
de Vale de Cambra é titular do cartão de identificação de entidade
equiparada a pessoa colectiva n.º 680005609.

Verifiquei a identidade e a qualidade por conhecimento pessoal e
os poderes que legitimam a sua intervenção no presente acto pelas
certidões das actas do executivo da reunião de 10 de Fevereiro de
2003 e Assembleia Municipal da sua sessão de 21 de Fevereiro últi-
mo, as quais arquivo;

5.º Fernando Manuel Bico Marques, casado, natural da freguesia
de Santa Maria de Belém, município de Lisboa, residente na Rua do
Engenheiro Oudinot, Aveiro, na qualidade de vice-reitor, que outor-
ga em representação da Universidade de Aveiro, com sede em Campus
Universitário de Santiago, Aveiro, pessoa colectiva n.º 501461108.

Verifiquei a identidade pelo respectivo bilhete de identidade a
qualidade e poderes, que comprova com a delegação de competên-
cias emitida pela Reitoria da Universidade de Aveiro, datada de 19 de
Maio de 2003, a qual arquivo;

6.º António da Silva Rodrigues, casado, natural e residente na fre-
guesia de Ul, município de Oliveira de Azeméis, na qualidade de:

a) Sócio gerente da firma SIMOLDES � Plásticos, L.da, com sede
em Ponte de Arca, Zona Industrial de Oliveira de Azeméis, pessoa
colectiva n.º 501220267;

b) Sócio gerente da firma SIMOLDES � Aços, L.da, com sede em
Ponte de Arca, Zona Industrial de Oliveira de Azeméis, pessoa co-
lectiva n.º 500250650.

Verifiquei a identidade e qualidade por conhecimento pessoal;
7.os António da Silva Rodrigues, casado, natural e residente na

freguesia de Ul, município de Oliveira de Azeméis, na qualidade de
presidente da direcção, e Eduardo de Oliveira Costa, solteiro, maior,
natural e residente na freguesia de São Roque, município de Oliveira
de Azeméis, na qualidade de vice-presidente da direcção, que outor-
gam em representação da Associação Empresarial do Concelho de
Oliveira de Azeméis, com sede no Edifício Rainha, Largo de Luís de
Camões, freguesia e município de Oliveira de Azeméis, pessoa co-
lectiva n.º 505254085.

Verifiquei a identidade por conhecimento pessoal e a qualidade e
poderes, que comprovam com a acta da direcção datada de 1 de
Março de 2002, a qual arquivo;

8.os Carlos Jorge Campos de Oliveira, casado, natural e residente
na freguesia da Feira, município de Santa Maria da Feira, na qualida-
de de presidente da direcção, e Álvaro Manuel Reis Santos, casado,
natural da freguesia de Maceda, município de Ovar, residente na Rua
do Coronel Rocha Colmieiro, freguesia e município de Ovar, na
qualidade de secretário, que outorgam em representação da Agência
Desenvolvimento Regional Entre Douro e Vouga, com sede na fre-
guesia de Espargo, município de Santa Maria da Feira, pessoa colec-
tiva n.º 504149628.

Verifiquei a identidade pelos respectivos bilhetes de identidade e a
qualidade e poderes, que comprovam com a acta da direcção, datada
de 8 de Maio de 2002, a qual arquivo.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, em nome
das suas representadas, constituem uma associação de direito priva-
do sem fins lucrativos, com a denominação EDVENERGIA � As-
sociação de Energia do Entre o Douro e Vouga, com sede na cidade
e município de Oliveira de Azeméis, pessoa colectiva e entidade
equiparada n.º P 506411800, cujo objecto consiste em contribuir para
a gestão da procura de energia e eficiência energética, o melhor
aproveitamento dos recursos energéticos endógenos e gestão am-
biental na interface com a energia, que se regerá pelos estatutos cons-
tantes do documento complementar a esta escritura, nos termos do
disposto no artigo 64.º do Código do Notariado, que arquivo e fica a
fazer parte integrante desta escritura, dispensando-se a sua leitura
aos outorgantes por declararem ter perfeito conhecimento do seu
conteúdo.

Assim o disseram e outorgaram.
Arquivo:
a) Certificado de admissibilidade da denominação adoptada passa-

do pelo Registo de Pessoas Colectivas em 29 de Novembro de 2002;
b) O cartão de identificação de pessoa colectiva provisório

n.º P 505361981.
Foi lida esta escritura e explicado o seu conteúdo em voz alta na

presença simultânea dos outorgantes.

Estatutos

CAPÍTULO I

Definições gerais

ARTIGO 1.º

Denominação, natureza e duração

1 � A associação adopta a denominação EDVENERGIA � As-
sociação de Energia do Entre o Douro e Vouga, é uma pessoa colec-
tiva de direito privado sem fins lucrativos, reger-se-á por estes esta-
tutos e, subsidiariamente, pelas normas de direito privado.

2 � A associação constitui-se para durar por tempo indetermi-
nado.

ARTIGO 2.º

Sede

A associação tem a sua sede no município de Oliveira de Aze-
méis, podendo, mediante deliberação do conselho de administração,
criar delegações.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � O objecto da associação é contribuir para a gestão da pro-
cura de energia, a eficiência energética, o melhor aproveitamento
dos recursos energéticos endógenos, e gestão ambiental na interface
com a energia, podendo, nomeadamente:

a) Assegurar a conjugação e coordenação de esforços dos diversos
organismos públicos e entidades privadas envolvidas na execução da
política de utilização racional de energia e valorização das energias
renováveis;

b) Apoiar e aconselhar os agentes económicos em questões
energéticas e de ambiente no sentido de utilizarem metodologias,
sistemas e tecnologias compatíveis com um desenvolvimento sus-
tentável;

c) Apoiar os órgãos políticos locais e regionais na formulação das
políticas energéticas e ambientais;

d) Promover a penetração de conceitos e tecnologias adequadas à
conservação de energia e utilização dos recursos energéticos
endógenos e fomentar o fabrico e a qualidade dos equipamentos res-
pectivos;

e) Promover e disseminar informação técnica, económica e fi-
nanceira junto dos consumidores de energia e a formação especi-
alizada nos domínios relativos à sua actividade.

2 � Acessoriamente outras actividades relacionadas com o ob-
jecto principal.

ARTIGO 4.º

Âmbito territorial

O espaço de intervenção da associação será a região do Entre o
Douro e Vouga, podendo a sua actividade, por deliberação da assem-
bleia geral, estender-se a outro espaço.
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ARTIGO 5.º

Actividades principais

1 � Com vista à prossecução do seu objecto, deverá, nomeada-
mente, a associação desenvolver as seguintes actividades:

a) Propor, efectuar ou colaborar na realização de acções de diag-
nóstico, inquéritos, projectos de investimento, estudos técnicos e
económicos nas áreas da utilização racional de energia e energias
renováveis, bem como à sua promoção junto de potenciais utiliza-
dores;

b) Prestar apoio, nomeadamente, a associações de municípios e a
câmaras municipais, na definição de políticas energéticas e ambien-
tais, no planeamento e ordenamento do território na organização
da gestão de energia nas suas instalações e em projectos específicos
de eficiência energética e energias renováveis;

c) Promover relações de cooperação com outras entidades públi-
cas e privadas da sua área de intervenção, com vista ao aproveita-
mento de todas as potencialidades para o desenvolvimento técnico
e económico do sector energético;

d) Desenvolver e intensificar relações com departamentos, insti-
tutos, entidades nacionais e estrangeiras, para troca de conhecimen-
tos e experiências sobre questões energéticas;

e) Prestar apoio directo aos consumidores de energia, particular-
mente no que se refere à resolução de problemas de natureza técni-
ca, tecnológica e de apoio à decisão de investimento;

f) Colaborar em estudos de normalização ou elaboração de especi-
ficações técnicas e regras de instalação, bem como das condições da
sua aplicação;

g) Organizar e difundir a informação técnica de interesse no do-
mínio da sua actividade e promover e participar em acções de for-
mação, bem como na educação através de campanhas, programas e
seminários;

h) Apoiar a gestão dos resíduos na óptica da sua valorização ener-
gética;

i) Actuar enquanto consultor ou projectista de instalações indus-
triais;

j) Incluir a componente energia na gestão integrada dos resíduos
sólidos urbanos, nomeadamente, através da redução, realização,
triagem, reciclagem e valorização energética.

2 � No âmbito das suas actividades poderá a associação encarre-
gar-se da realização de empreendimentos específicos, autonomamen-
te ou em colaboração com outras entidades e nas condições a acor-
dar.

3 � A associação procurará articular a sua actividade, com insti-
tuições afins, podendo filiar-se em organizações de âmbito munici-
pal, regional ou internacional da especialidade, bem como criar de-
legações.

CAPÍTULO III

Dos associados

ARTIGO 6.º

Associados

1 � Podem ser associados da EDVENERGIA as pessoas singula-
res ou colectivas que, interessadas no objectivo da associação e ad-
mitidas em assembleia geral, dêem, simultaneamente, a sua adesão
aos estatutos da associação.

2 � Haverá associados fundadores e associados ordinários.
3 � São associados fundadores os associados outorgantes no pre-

sente contrato de constituição da associação, podendo a assembleia
geral admitir outras pessoas colectivas e singulares interessadas na
prossecução dos objectivos da associação como associados fundado-
res, desde que sejam aceites por deliberação formada pela maioria de
dois terços dos votos. A possibilidade de admissão de associados fun-
dadores terminará após um ano decorrido da data da realização das
primeiras eleições.

ARTIGO 7.º

Direitos gerais dos associados

1 � Constituem direitos dos membros fundadores e ordinários:
a) Participar e votar nas assembleias gerais;
b) Requerer a convocação das assembleias gerais extraordinárias,

nos termos destes estatutos e da lei;
c) Examinar as contas, documentos e outros elementos relacio-

nados com as actividades da associação, nos oito dias que antecedem
as assembleias gerais;

d) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais e propor a admissão
de novos associados;

e) Beneficiar e ter prioridade, em relação a terceiros, na elabora-
ção de trabalhos executados pela associação e de descontos relativa-
mente aos mesmos;

f) Ser informado dos resultados alcançados no campo técnico e
científico que não sejam estritamente confidenciais.

2 � Os benefícios, designadamente os descontos dos associados
nos trabalhos realizados pela associação, terão em conta o valor da
participação no património associativo nominal, e, bem assim, no
volume acumulado das quotas e constarão em regulamento especial
a elaborar pelo conselho de administração, o qual será aprovado pela
assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Deveres dos associados

Constituem deveres dos associados fundadores e ordinários:
a) Cumprir as obrigações estatutárias e regulamentares, bem como

as deliberações dos órgãos sociais;
b) Indicar trienalmente, no caso de pessoa colectiva, um seu re-

presentante na assembleia geral;
c) Exercer os cargos sociais nos órgãos para que foram eleitos ou

designados;
d) Dar preferência, sempre que possível, à associação, na presta-

ção de serviços que se integrem no âmbito da sua actividade;
e) Pagar as participações e quotas que forem estabelecidas;
f) Colaborar nas actividades da associação e contribuir para a

realização dos seus objectivos estatutários.

ARTIGO 9.º

Exclusão de associados

1 � Perdem a qualidade de associados aqueles que:
a) Solicitem a sua desvinculação, mediante comunicação por es-

crito ao conselho de administração;
b) Deixem atrasar por período superior a um ano o pagamento

das quotas;
c) Deixem de cumprir as obrigações estatutárias e regulamentares

ou atentarem contra os interesses da associação.
2 � Da exclusão de associados fundadores ou ordinários é dado

conhecimento à assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração, o conselho fiscal e o conselho técnico e científico.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos associados que se en-
contrem no pleno gozo dos seus direitos associativos e as suas deli-
berações são soberanas, tendo por limites as disposições legais im-
perativas e o estipulado nos estatutos.

2 � As reuniões da assembleia geral são dirigidas por uma mesa,
constituída por um presidente, um 1.º secretário e um 2.º secretário.

3 � Compete ao 1.º secretário coadjuvar o presidente e substituí-
-lo nas suas faltas e impedimentos.

4 � Compete ao 2.º secretário redigir a acta da sessão.

ARTIGO 12.º

Funcionamento da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunir-se-á duas vezes por ano, realizan-
do a primeira reunião até ao dia 31 de Março de cada ano, para dis-
cutir e votar o relatório anual e contas elaboradas pelo conselho de
administração e o respectivo parecer do conselho fiscal, relativos a
exercício do ano anterior, e a segunda reunião realizar-se-á até ao
dia 30 de Novembro para discutir e votar o plano de actividades e o
orçamento do ano seguinte e para a realização de eleições, quando
for caso disso.
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2 � A assembleia geral reúne, extraordinariamente, sempre que
for convocada pelo presidente da mesa, por iniciativa própria ou a
requerimento de qualquer associado fundador, do conselho de ad-
ministração ou do conselho fiscal, e, ainda, de um terço dos asso-
ciados.

3 � A convocação das reuniões da assembleia geral será efectua-
da com a antecedência mínima de 15 dias, em relação à data mar-
cada para a reunião, através de expedição de cartas registadas a to-
dos os associados.

ARTIGO 13.º

Responsabilidade dos associados

1 � As deliberações da assembleia geral, a consignar em acta, são
tomadas por maioria absoluta dos votos apurados, salvo os casos
exceptuados na lei e nos estatutos.

2 � No caso de empate, o presidente da mesa dispõe de voto de
qualidade.

3 � Cada associado fundador ou ordinário, tem direito a um voto,
não havendo votos por delegação mas sendo permitido o voto por
correspondência.

ARTIGO 14.º

Deliberação da assembleia geral

1 � A assembleia geral só poderá deliberar em primeira con-
vocatória com a presença de metade, pelo menos, dos seus asso-
ciados e desde que estejam representados todos os associados fun-
dadores.

2 � Passada meia hora, a assembleia geral deliberará em segunda
convocatória, com qualquer número de associados.

ARTIGO 15.º

Competências da assembleia geral

1 � A assembleia geral é o órgão máximo de decisão da associa-
ção, e, nomeadamente, compete-lhe:

a) Definir e aprovar a política geral da EDVENERGIA;
b) Eleger os membros da respectiva mesa e dois membros do

conselho de administração e o conselho fiscal;
c) Designar os membros do conselho técnico e científico;
d) Apreciar e votar o relatório e contas do conselho de adminis-

tração, bem como o parecer do conselho fiscal relativo ao respec-
tivo exercício;

e) Apreciar e votar os planos anuais e plurianuais de actividade e
de investimento a realizar pela associação;

f) Decidir sobre a admissão de associados fundadores e ordinários;
g) Aprovar os regulamentos e as remunerações dos órgãos sociais;
h) Deliberar sobre outros assuntos de interesse para a associação,

que, por lei, ou no âmbito dos estatutos, não sejam da competência
de outros órgãos sociais.

ARTIGO 16.º

Composição e funcionamento do conselho
de administração

1 � O conselho de administração é constituído por cinco mem-
bros: um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretá-
rio e um vogal, eleitos pela assembleia geral da associação.

2 � O conselho de administração, convocado pelo presidente,
reunirá normalmente uma vez por mês ou sempre que aquele o en-
tenda necessário.

3 � Para o conselho de administração reunir validamente, deve-
rão estar presentes, pelo menos, três administradores, sendo um deles
o presidente.

4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos ad-
ministradores presentes, tendo o presidente voto de qualidade em
caso de empate.

ARTIGO 17.º

Competências do conselho de administração

1 � Ao conselho de administração compete o exercício de todos
os poderes necessários à execução das actividades que se compreen-
dem no objecto da associação, designadamente, as seguintes:

a) Administrar os bens da associação e dirigir a sua actividade,
podendo, para o efeito, contratar pessoal, fixando as respectivas
condições de trabalho;

b) Celebrar contratos para realização das finalidades da associa-
ção;

c) Constituir mandatários, os quais obrigarão a associação de acordo
com a extensão dos respectivos mandatos;

d) Elaborar o plano anual, o relatório anual e as contas do
exercício, planos anuais e plurianuais de investimento, orçamen-
tos anuais e outros documentos de idêntica natureza que se
mostrem necessários a uma adequada gestão económica e finan-
ceira;

e) Decidir dos trabalhos a executar por e para terceiros;
f) Fixar a orgânica interna e elaborar os regulamentos internos

de funcionamento da associação a submeter à aprovação da assem-
bleia geral;

g) Requerer a convocação da assembleia geral;
h) Representar a associação em juízo;
i) Exercer as demais atribuições previstas na lei e nos estatutos,

nomeadamente, o poder de delegar as suas competências;
j) Designar um director-delegado, com funções de director da

associação, que terá as competências que o conselho de admi-
nistração entenda atribuir-lhe e a remuneração que este lhe
atribuir.

2 � Compete ao director-delegado a gestão corrente da associa-
ção, sendo substituído, nas suas faltas e impedimentos, por um dos
administradores, designado pelo presidente.

ARTIGO 18.º

Vinculação da associação

A associação obriga-se pela assinatura conjunta de dois dos mem-
bros do conselho de administração, sendo uma delas obrigatoriamen-
te a do presidente ou a do vice-presidente.

ARTIGO 19.º

Mandato do conselho de administração

1 � Os membros do conselho de administração têm um mandato
de três anos.

2 � Os membros do primeiro conselho de administração inicia-
rão o seu mandato no 8.º dia posterior àquele em que forem eleitos
e o seu mandato durará por todo o ano civil em que forem eleitos,
mais os três anos seguintes.

3 � A responsabilidade do conselho de administração, no termo
do seu mandato, cessa com a aprovação do relatório e contas cor-
respondentes ao último exercício.

4 � No caso de vaga de qualquer membro do conselho de admi-
nistração, o substituto será eleito em assembleia geral, a convocar
no prazo de um mês e completará o mandato do membro substituído
sem prejuízo do estabelecido no artigo 15.º

5 � O conselho de administração assegurará sempre o exercício
de funções até ao início do mandato do novo conselho.

ARTIGO 20.º

Conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é constituído por três membros, que elege-
rão, entre si, o respectivo presidente, podendo um deles ser um re-
presentante de uma sociedade revisora de contas.

2 � Compete ao conselho fiscal examinar, pelo menos, semes-
tralmente, a gestão económico-financeira do conselho de adminis-
tração e apresentar o respectivo relatório à assembleia geral, e, bem
assim, vigiar pela observância da lei e dos estatutos.

3 � Compete ainda, ao conselho fiscal, dar parecer sobre a
alienação de bens que o conselho de administração pretenda efec-
tuar.

4 � O conselho fiscal reunirá ordinariamente, pelo menos, uma
vez por ano, e, extraordinariamente, sempre que o presidente o
convoque.

5 � Das deliberações do conselho fiscal será lavrada a respectiva
acta.

ARTIGO 21.º

Conselho técnico e científico

1 � O conselho técnico e científico será constituído por um
número de membros a definir pela assembleia geral.
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2 � Os membros do conselho técnico e científico serão escolhi-
dos de entre entidades do meio científico e especialistas de reconhe-
cido mérito.

3 � A presidência do conselho técnico e científico é exercida
por inerência, pelo presidente do conselho de administração.

4 � O conselho técnico e científico prestará ao conselho de ad-
ministração os pareceres que este solicitar, sendo tal a solicitação
obrigatória, nos seguintes assuntos:

a) Plano anual e relatório de actividades;
b) Planeamento e orientação estratégica do desenvolvimento da

EDVENERGIA.

ARTIGO 22.º

Cargos sociais

1 � A actividade dos membros do conselho de administração,
conselho fiscal e conselho técnico e científico pode ser exercida a
tempo parcial.

2 � A remuneração ou não dos titulares dos órgãos da associa-
ção, bem como a fixação do respectivo quantitativo, será deliberada
pela assembleia geral.

3 � A função do director-delegado será remunerada.

CAPÍTULO IV

Do funcionamento

ARTIGO 23.º

Funcionamento da associação

1 � A associação, com vista a garantir o seu normal funciona-
mento, poderá contratar pessoal ou celebrar convénios com os seus
associados, de modo a que lhes sejam facultados os meios e mate-
riais de que necessite.

2 � A associação e os associados, fundadores ou ordinários, po-
derão definir em contrato, formas específicas de colaboração.

ARTIGO 24.º

Regime de trabalho

O pessoal contratado fica sujeito ao regime de contrato indivi-
dual de trabalho e sujeito a um regulamento interno que deverá ter
em conta todas as disposições legais existentes, bem como as con-
venções colectivas aplicáveis.

CAPÍTULO V

Do património

ARTIGO 25.º

Património

Constitui património da associação:
a) O produto das participações anuais dos seus associados;
b) Bens, valores, serviços e direitos para ela transferidos ou por

ele adquiridos.

ARTIGO 26.º

Receitas

1 � Constituem receitas da associação:
a) Participações dos associados;
b) As retribuições por prestações de serviços prestados;
c) Os subsídios que lhe sejam atribuídos pelos seus associados;
d) O apoio financeiro obtido no âmbito de programas nacionais e

ou o resultante de acordos ou contratos realizados com organismos
locais, religiosos, nacionais ou estrangeiros;

e) As subvenções, doações ou legados que venha a receber a qual-
quer título;

f) Os rendimentos de depósitos efectuados, fundo de reserva ou de
quaisquer bens próprios;

g) Quaisquer outras que sejam legais e se enquadrem no objecto da
associação.

2 � Todas as receitas da EDVENERGIA serão aplicadas exclusi-
vamente na prossecução dos seus fins estatutários.

ARTIGO 27.º

Gestão financeira

1 � A gestão financeira da associação reger-se-á pelo princípio
do equilíbrio orçamental entre as receitas próprias e as despesas gerais
de funcionamento, incluindo pessoal, rendas e outras despesas de-
correntes do exercício da sua actividade.

2 � Os investimentos adicionais a realizar, para além dos pre-
vistos no respectivo acordo constitutivo, deverão, em princípio,
ser cobertos pelos fundos próprios libertos da sua actividade,
podendo os associados e o Estado conceder subsídios adicionais
de acordo com o interesse do projecto.

ARTIGO 28.º

Despesas

As despesas da associação são as que resultarem do exercício das
suas actividades, em cumprimento dos estatutos e dos regulamentos
internos e as que lhe sejam impostas por lei.

ARTIGO 29.º

Fundo de reserva

1 � Não obstante o disposto na alínea a) do artigo 25.º, a asso-
ciação pode criar um fundo de reserva a fixar anualmente pela as-
sembleia geral.

2 � O dispêndio de verbas pelo fundo de reservas está sujeito a
autorização da assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Alteração dos estatutos

ARTIGO 30.º

Os presentes estatutos só poderão ser alterados em assembleia geral,
convocada expressamente para esse fim, com voto favorável da
maioria de três quartos dos votos dos associados presentes.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 31.º

Dissolução e liquidação

1 � A associação pode ser dissolvida pela assembleia geral, ex-
pressamente convocada para o efeito, por voto favorável de três
quartos do número de todos os associados.

2 � Dissolvida a associação, a assembleia geral deverá nomear
imediatamente a comissão liquidatária, definindo o seu estatuto e
indicando o destino do activo líquido, se o houver.

3 � O activo líquido, havendo-o, será distribuído aos associa-
dos, de acordo e na proporção da respectiva contribuição em bens
e serviços e para com o património da associação, qualquer que
seja a forma ou momento em que tal contribuição haja sido rea-
lizada.

4 � Se um ou mais associados se propuser continuar o exercício
das actividades da associação, deverão ser-lhe, preferencialmente,
adjudicados os bens, móveis e imóveis, sem prejuízo dos direitos dos
demais associados.

CAPÍTULO VIII

Disposições transitórias

ARTIGO 32.º

Comissão instaladora

1 � Numa fase transitória de funcionamento da associação e
enquanto não estiverem em funcionamento os órgãos sociais pre-
vistos nestes estatutos, a EDVENERGIA será gerida por uma comis-
são instaladora constituída pelos associados fundadores.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 189 � 18 de Agosto de 2003 17 600-(13)

2 � A comissão instaladora exercerá todas as competências dos
órgãos sociais da associação.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000110911

ASSOCIAÇÃO DE COMPROPRIETÁRIOS
D�AGUALVA DE CIMA

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada em 6 de
Junho de 2003, a fls. 20 e seguintes do livro de notas para es-
crituras diversas n.º 618-L do 5.º Cartório Notarial de Lisboa, a
cargo do notário Carlos Manuel da Silva Almeida, foi consti-
tuída uma associação, com a denominação em epígrafe, com sede
em CCI 6311, Agualva de Cima, Águas de Moura, freguesia de
Marateca, concelho de Palmela, com duração por tempo inde-
terminado, sem fins lucrativos, e tem por objecto a defesa e
desenvolvimento de actividades de lazer, recreativas e urbanís-
ticas locais, promovendo o fomento, o ordenamento e o exer-
cício de actividades com ela conexas. Podem ser associados to-
dos  os  moradores ,  propr ie tár ios ,  compropr ie tár ios  e
arrendatários, de Agualva de Cima.

A associação tem três categorias de associados: os associados efec-
tivos, os associados beneméritos e os associados honorários.

São associados efectivos as pessoas que venham a ser admitidas e
que sejam moradoras, proprietárias, comproprietárias e arrendatá-
rias de Agualva de Cima.

São associados beneméritos as pessoas que tenham contribuído
significativamente, com bens ou serviços, para a defesa, incremento
e aperfeiçoamento da associação, bem como para o desenvolvimento
das suas actividades.

São associados honorários as pessoas que tenham prestado servi-
ços relevantes na área dos objectivos prosseguidos pela associação e
pelas suas qualidades.

Perdem a qualidade de associados os que:
Por vontade própria, mediante carta dirigida ao presidente da

direcção;
Se deixarem de ser proprietários, residir ou possuir interesses na

Agualva de Cima;

Sejam expulsos da associação.

Está conforme.

6 de Junho de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000107992

FÓRUM DE INVESTIDORES

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada no dia 21 de
Maio de 2003, de fl. 12 a fl. 13 do livro de notas n.º 8-A do Cartó-
rio Notarial de Penedono, foi constituída a associação que adoptou
a denominação de Fórum de Investidores.

A associação constituída tem sede na freguesia de Trouxemil,
concelho de Coimbra.

O objecto social é promover, fomentar e organizar acções e de-
bate de ideias de índole social, cultural, económica e intelectual, e os
órgãos sociais são a direcção, a assembleia geral e o conselho fiscal.

A associação até eleição dos corpos gerentes será administrada
por Emília Maria Cabral de Carvalho Martins, António Joaquim
Quintal de Vieira Ramos e Ernesto Pereira Bernardo.

Está conforme ao original, o que certifico.

Não há mas partes omissas nada que contrarie o teor desta certi-
dão e vice-versa.

21 de Maio de 2003. � A Notária, (Assinatura ilegível.)
2001720238

ROTARY CLUB DE BRAGA

Certifico que, por escritura de 27 do corrente mês de Maio, exa-
rada a fls. 63 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 986-D do 1.º Cartório Notarial de Barcelos, foi constituída uma
associação com a designação Rotary Club de Braga, com sede na Ave-
nida da Liberdade, 754, 2.º, freguesia de Braga (São José de São
Lázaro), cidade de Braga, que tem por objectivos estimular e fomen-
tar o ideal de servir nas vertentes humanitária e beneficente, pro-
mover e divulgar os objectivos do Rotary International.

Está conforme com o original.

27 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000109136
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AVEIRO
ALBERGARIA-A-VELHA

SHINEGÁS � INSTALAÇÃO E MONTAGEM
DE REDES DE GÁS, L.DA

Sede: Rua E, lote C, Zona Industrial de Albergaria-a-Velha,
Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1087/030529; identificação de pessoa colectiva n.º 505081121;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/030529.

Certifico que, por escritura de 23 de Maio de 2003, de fl. 36 a
fl. 38 do livro n.º 337-H do 2.º Cartório Notarial de Santa Maria da
Feira, foi efectuado o registo de alteração parcial do contrato, ten-
do sido alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º do pacto, do qual resul-
tou o seguinte extracto:

1.º

A sociedade adopta a firma SHINEGÁS � Instalação e Monta-
gem de Redes de Gás, L.da, e tem a sua sede na Rua E, lote C, Zona
Industrial de Albergaria-a-Velha, da freguesia e concelho de Alberga-
ria-a-Velha.

§ único. (Mantém-se.)

2.º

O objecto da sociedade consiste em instalação e infra-estrutura-
ção de redes de gás, aquecimento, águas e esgotos, eléctricas, venti-
lações e montagem e comércio de aparelhos eléctricos, de gás, gasó-
leo e energias renováveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 euros, dividido em três quotas: uma de 24 000 euros, perten-
cente à sócia SOMETANO � Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S. A., e duas iguais de 8000 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Carlos Miguel Teixeira de Andrade e João Paulo
Monteiro Valente Bispo.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, fica a cargo dos sócios que vierem a ser designa-
dos em assembleia geral, ficando desde já gerentes os sócios Carlos
Manuel Teixeira de Andrade e João Paulo Monteiro Valente Bispo
e os não sócios Vitorino Joaquim Alves Faria dos Santos e Victor
Joaquin Correia Gomez, já nomeados.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois ge-
rentes, sendo sempre obrigatória a dos gerentes Vitorino Joaquim
Alves Faria dos Santos ou Victor Joaquin Correia Gomez, bastando
a assinatura de qualquer um deles para actos de mero expediente.

3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)

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

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2003. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 20013744470

EDUARDO DA CUNHA ROCHA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Vale, 26, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1088/030529; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
030529.

Certifico que, por escritura pública de 13 de Maio de 2003, de
fl. 111 a fl. 112 v.º do livro n.º 348-E do Cartório Notarial de Al-

bergaria-a-Velha, foi constituída por Eduardo da Cunha Rocha, a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma Eduardo da Cunha Rocha, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Vale, 26, na vila, freguesia e con-
celho de Albergaria-a-Velha.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da so-
ciedade ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste no transporte ocasional de passageiros em
veículos ligeiros.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado por uma só quota, pertencente ao
seu único sócio.

4.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem vier a ser
designado gerente, sendo desde já nomeado o sócio e o não sócio
Carlos Alberto Ferreira Salsa, casado, natural de Moçambique, resi-
dente na Rua de António Henriques Ferreira, fracção E, nesta  vila,
freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha, e será remunerada ou
não, conforme deliberação do sócio.

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

6.º

Os negócios jurídicos celebrados entre o sócio único e a sociedade
devem servir a prossecução do objecto da sociedade, ficando desde
já dada autorização para a celebração dos mesmos.

7.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 não fique na situação de única sócia dessas
sociedades.

8.º

Todas as despesas com a constituição desta sociedade, designada-
mente, desta escritura, seu registo e despesas inerentes, são da res-
ponsabilidade da sociedade.

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2003. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2001374437

FISOLA � FÁBRICA DE ISOLADORES
ELÉCTRICOS, L.DA

Sede: Zona Industrial, Apartado 22, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 188; identificação de pessoa colectiva n.º 500644306; data da apre-
sentação: 20030523.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Maio de 2003. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2001374445

4.  Empresas � Registo comercial
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AVEIRO

TRATAMBIENTE � SOCIEDADE TÉCNICA
DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 110, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2676;
identificação de pessoa colectiva n.º 502524847.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002059136

DOUTOR & RIBEIRO, L.DA

Sede: Largo de Acácio Rosa, 10, Verdemilho, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2123;
identificação de pessoa colectiva n.º 502182296.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002059063

SOCIENCO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 173, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3102;
identificação de pessoa colectiva n.º 503014397.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002059055

PRÓXIMA � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua do Canal de São Roque, 10, 3800-256 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2400;
identificação de pessoa colectiva n.º 502266007.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002067902

SARRAZOLA � PASTELARIA E PADARIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Marques da Costa, 63, rés-do-chão,
Cacia, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3926;
identificação de pessoa colectiva n.º 503803430.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002059047

ESTRELA AZUL � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Sede: Avenida de Fernando Augusto Oliveira, 5, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2245;
identificação de pessoa colectiva n.º 502108223.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002059039

TAVARES & SANTOS, L.DA

Sede: Largo do Conselheiro Queirós, 18-A, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1244;
identificação de pessoa colectiva n.º 500942765.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002059071

PRÓXIMA DSW � DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE, L.DA

Sede: Rua das Tomásias, 14-A, 3800-256 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4738.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002067937

MECANOTEL � SOCIEDADE DE REPARAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Rua das Cavadas, 59, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3109;
identificação de pessoa colectiva n.º 503013889.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002059080
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PRÓXIMA WEB � SERVIÇOS DE INTERNET, L.DA

Sede: Rua do Canal de São Roque, 10, 3800-256 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4737;
identificação de pessoa colectiva n.º 504741250.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002067945

BRUNO DA ROCHA & C.A, L.DA

Sede: Rua do Almirante Cândido dos Reis, 115, rés-do-chão,
Apartado 901, 3801-901 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 164; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500048657.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 29 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002059594

CARLOS DANTAS & IRMÃOS, L.DA

Sede: Rua do Baixeiro, 16, Bonsucesso, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5328;
identificação de pessoa colectiva n.º 505812622.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 29 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002059705

ELECTRIFICADORA 5 BICAS, L.DA

Sede: Rua de Eça de Queiroz, 18, 3810-109 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3404;
identificação de pessoa colectiva n.º 503269050.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 29 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002059624

MARINHA GOMES & MENDONÇA, L.DA

Sede: Rua de José Estêvão, 51, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3284;
identificação de pessoa colectiva n.º 503161837.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 29 de Maio de

2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002059608

PADARIA E PASTELARIA DELÍCIAS DA TERRA, L.DA

Sede: Rua Direita, 30-B, Mamodeiro, Nossa Senhora de Fátima,
3810-742 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5332;
identificação de pessoa colectiva n.º 505894777.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 29 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002059675

VOUGAMED � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de José Luciano de Castro, 153, rés-do-chão,
Esgueira, 3810-207 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4679;
identificação de pessoa colectiva n.º 504669850.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 29 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002059640

LAR ILDA CARVALHO, L.DA

Sede: Rua da Areosa, 19, Eixo, 3800-763 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4534;
identificação de pessoa colectiva n.º 504594397.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 29 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002058628

GELFRESCO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Terminal Tirtife, armazém 6, Moinhos, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4563;
identificação de pessoa colectiva n.º 501858563.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 29 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002067899
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CALFER � COMÉRCIO AVEIRENSE DE LIGAS
DE FERRO, S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 16, ao quilómetro 3,5,
Cacia, 3801-801 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 438; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500050902.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 29 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002066728

LUSITANIAGÁS � COMPANHIA DE GÁS
DO CENTRO, S. A.

Sede: Avenida do Congresso Oposição Democrática, 52-54,
3801-956 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2849;
identificação de pessoa colectiva n.º 502761024.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 29 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002066736

IRMÃOS MAIAS, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 125, Apartado 582,
3801-901 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 582; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500141754.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 29 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002066710

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA DE ESGUEIRA, L.DA

Sede: Rua de José Luciano de Castro, 141,
Esgueira, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3066;
identificação de pessoa colectiva n.º 502953250.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 9 de Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tava-
res Mendes Bolhão. 2002084076

TAVARES ANTUNES & SANTOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Alberto Souto, 97, Bonsucesso, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4488;
identificação de pessoa colectiva n.º 504486152.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 9 de Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tava-
res Mendes Bolhão. 2003576029

SAVEC � SOCIEDADE AVEIRENSE DE ENGENHARIA
E CONSULTORIA, L.DA

Sede: Rua de Manuel Firmino, 52, 6.º, AN, 3800-213 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2907;
identificação de pessoa colectiva n.º 502805781.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 9 de Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tava-
res Mendes Bolhão. 2002059632

MANUEL DA SILVA TAVARES � LIMPEZAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua do Campo, Sarrazola,, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2329;
identificação de pessoa colectiva n.º 502187484.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 9 de Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tava-
res Mendes Bolhão. 2002059730

GAPEC � GABINETE DE PROJECTOS
DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 173, 4.º, AA,
3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2038;
identificação de pessoa colectiva n.º 501906846.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002059098

MÁXIMA RIBEIRO & SANTOS � SNACK-BAR
E PASTELARIA, L.DA

Sede: Rua do Sargento Clemente Morais, S-2, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3752;
identificação de pessoa colectiva n.º 503645079.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002059101
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AZEVEDO & MELO, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 82,
3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 563; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500552045.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002059110

CONCINAVE SPORTS � COMÉRCIO
DE ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora das Necessidades, 52,
Esgueira, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5329;
identificação de pessoa colectiva n.º 505910616.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002059128

ARMIBEL � PASTELARIA E PADARIA, L.DA

Sede: Rua da República, 92, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2673;
identificação de pessoa colectiva n.º 502521899.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002059020

MARQUES, SIMÕES & ALVES, L.DA

Sede: Rua de Aires Barbosa, 38, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4666;
identificação de pessoa colectiva n.º 504633414.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002067058

INVERTRÓNICA � SOCIEDADE COMERCIAL
E INDUSTRIAL DE ELECTRÓNICA, L.DA

Sede: Rua do Gravito, 49, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3092;
identificação de pessoa colectiva n.º 502992670.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002066850

JOÃO BARBOSA, L.DA

Sede: Praceta de Alberto Souto, 7, 6.º, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4256;
identificação de pessoa colectiva n.º 504148516.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002066868

JAEMODA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua das Paradas, Costa do Valado, Oliveirinha,
3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2556;
identificação de pessoa colectiva n.º 502422459.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002066876

IRMÃS MAIA, L.DA

Sede: Rua Direita, 65, Quinta do Picado, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2773;
identificação de pessoa colectiva n.º 502653264.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002066841

TRANSPORTADORA BAIXO VOUGA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 109-7, Moinhos, sala 9,
Tirtife, 3800-139 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 292; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501111239.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 9 de Junho de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tava-
res Mendes Bolhão. 2002059721
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TRANSFAPE � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Moinhos, Estrada Nacional n.º 109-7, 3800-139 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5137;
identificação de pessoa colectiva n.º 505576970.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 9 de Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tava-
res Mendes Bolhão. 2002059713

NOVA TOSCAVA � PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Marques Graça, 73,
Azurva, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4663;
identificação de pessoa colectiva n.º 504775650.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002058806

VENEMÁRMORE � COMÉRCIO E TRABALHOS
EM PEDRAS, L.DA

Sede: Rua da Cabreira, armazém 5, 3810-071 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5393;
identificação de pessoa colectiva n.º 506112640.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 9 de Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tava-
res Mendes Bolhão. 2002059586

SOCIEDADE CONSTRUTORA CENTRO CARACAS, L.DA

Sede: Rua de Manuel Firmino, 52, 8.º, BC, 3800-213 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1687;
identificação de pessoa colectiva n.º 501679979.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 9 de Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tava-
res Mendes Bolhão. 2002059659

MATADOUROS BEIRA LITORAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4476; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504463420; data do depósito:
030603.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 3 de Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tava-
res Mendes Bolhão. 2000034586

VICTOR RODRIGUES & SANTOS, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Oudinot, 35, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1369;
identificação de pessoa colectiva n.º 501171703.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002066973

AVEITER � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Banda Amizade, Centro Comercial
Bairro do Liceu, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4486;
identificação de pessoa colectiva n.º 504303988.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002058830

RODRIGO LEITE FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3955/
970304; identificação de pessoa colectiva n.º 503840050; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 1/030513.

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: 5 de Maio de 2003.

14 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000035400

AR E TERRA � SOCIEDADE INVESTIMENTOS
E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5732/
030515; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
030515.

Certifico que, por escritura de 31 de Dezembro de 1998, a fls. 8 do
livro n.º 104-F do 1.º Cartório Notarial de Aveiro, e por escritura
de 26 de Outubro de 1999, a fl. 140 do livro n.º 115-F do 2.º Cartó-
rio Notarial de Aveiro, foi constituída entre Ana Sofia Sindão Mon-
teiro, solteira, maior, Gonçalo Vieira Coelho dos Santos Barreto,
solteiro, maior, e Ernesto Marques Monteiro, casado, a sociedade
em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos seguintes arti-
gos:

1.º

A sociedade adopta a firma Ar e Terra � Sociedade Investimen-
tos e Gestão Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua Direita, 235,
do lugar da Quinta do Picado, freguesia de Aradas, concelho de
Aveiro.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser mudada para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como criar ou encerrar filiais, sucursais
ou quaisquer formas locais de representação em qualquer parte do
território nacional.

2.º

O objecto da sociedade é a actividade de construção, gestão,
compra e venda de imóveis, revenda dos adquiridos para o mes-
mo fim.
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3.º

O capital social é de 420 000$, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro, e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são
de 140 000$ cada uma, pertencentes uma a cada um deles.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a todos os sócios que desde já
ficam nomeados gerentes, sendo necessária a intervenção e assina-
tura de todos os gerentes para obrigar a sociedade nos seus actos e
contratos.

§ único. Para os actos de mero expediente é bastante a assinatura
de qualquer um dos gerentes.

5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios. As cessões a terceiros,
onerosas ou não, dependem do consentimento da sociedade, à qual
em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar, fica
reservado o direito de preferência.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada diri-
gida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, sempre que
a lei não exigir outra forma especial de convocação.

7.º

Os lucros, depois de deduzidos os 5 % para o fundo de reserva
legal, poderão ser levados, total ou parcialmente, a reservas, con-
forme deliberação da assembleia geral.

8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do então existente.

Cláusula transitória

São da responsabilidade da sociedade as despesas com esta escritu-
ra e correspondente registo e outras inerentes, ficando desde já o
gerente Gonçalo Vieira Coelho dos Santos Barreto autorizado a
movimentar o capital depositado para o aplicar em equipamentos e
aquisição de bens necessários ao desenvolvimento da sua actividade,
ficando desde já a gerência autorizada a adquirir para a sociedade
quaisquer bens imóveis, mesmo antes do registo.

Está conforme.

16 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000035450

AZUVAL � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Banda Amizade, Centro Comercial
Bairro do Liceu, loja 20-A, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4370;
identificação de pessoa colectiva n.º 504261266.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002058822

PLACADENTE � LABORATÓRIO DE PRÓTESE
DENTÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Guilherme Gomes Fernandes, 37, 1.º,
3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2311;
identificação de pessoa colectiva n.º 502170387.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Maio de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Ta-
vares Mendes Bolhão. 2002066922

GESTAVEIRO � CAGIÃO E S. JACINTO,
ESTALEIROS NAVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3749/
960424; identificação de pessoa colectiva n.º 503627100; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/030515.

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: 21 de Maio de 2001.

16 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000035469

BEIRABICA � EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
DE VENDING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5696/
030328; identificação de pessoa colectiva n.º 505009161; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 1/030514.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto, tendo sido
alterados o n.º 2 do artigo 1.º e o n.º 1 dos artigos 3.º e 4.º, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Forca, sem número,
freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e de-
mais valores constantes da escrita social, é de 5000 euros, represen-
tado por duas quotas no valor nominal de 2500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Manuel Vieira Rangel e Ana Rosa Vieira
Rangel.

4.º

1 � A gerência da sociedade ficará a cargo de sócios ou não só-
cios, eleitos em assembleia geral, com a remuneração que vier a ser
deliberada, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Manuel
Vieira Rangel e Ana Rosa Vieira Rangel.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

16 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000035426

LEVEL 4 � MANUTENÇÃO INDUSTRIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5593/
020912; identificação de pessoa colectiva n.º 506232360; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
030520.

Certifico o seguinte facto:
A sociedade em epígrafe mudou a sede para a Avenida do

Dr. Lourenço Peixinho, 63, 3.º, sala E, Aveiro.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000035523
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EVENTO ALEGRE � GESTÃO TURÍSTICA, L.DA

Sede: Travessa do Eucalipto Sul, 2-A, 1.º, C, 3810-429 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4867;
identificação de pessoa colectiva n.º 505051656.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 9 de Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tava-
res Mendes Bolhão. 2002085110

FREITAS & ERNOUX, L.DA

Sede: Praceta de Mário Nascimento, lote 8, 1.º, esquerdo,
Esgueira, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5324;
identificação de pessoa colectiva n.º 505800845.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 9 de Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tava-
res Mendes Bolhão. 2002084025

CASTELO DE PAIVA

DROGARIA ANILEX � LUCINDA
MOREIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 498/20030404; identificação de pessoa colectiva n.º P 506485471;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030404.

Certifico que entre Lucinda da Conceição da Silva Moreira, viú-
va, Paula Cristina da Silva Moreira, casada com Jorge Alexandre dos
Santos Lopes na comunhão de adquiridos, e António Manuel da Sil-
va Moreira, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Drogaria Anilex � Lucinda
Moreira & Filhos, L.da, e tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro, na
freguesia de Sobrado, concelho de Castelo de Paiva.

2 � Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim
como poderá ser criada qualquer outra forma de representação soci-
al, nomeadamente, filiais e sucursais no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de materiais de
construção; comércio a retalho de louças, cutelaria, outros
artigos similares de uso doméstico; comércio a retalho de ferragens
e de vidro plano; comércio a retalho de tintas, vernizes e produtos
similares; comércio a retalho de materiais de bricolage, equipamen-
to sanitário, ladrilhos, material similar; comércio a retalho de mate-
riais agrícolas; comércio a retalho de máquinas agrícolas; comércio
a retalho de máquinas eléctricas; comércio a retalho de material eléc-
trico; comércio a retalho de electrodomésticos; comércio a retalho
de materiais de jardinagem, construção e reconstrução de jardins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma com o valor
nominal de 10 000 euros, pertencente à sócia Lucinda da Conceição
Silva Moreira, e duas com o valor nominal de 5000 euros cada, per-
tencentes uma à sócia Paula Cristina da Silva Moreira e outra ao
sócio António Manuel da Silva Moreira.

ARTIGO 4.º

1 � A representação activa e passiva da sociedade cabe à gerên-
cia, que será remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

1 � Para validamente obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura de qualquer um dos sócios ge-
rentes, ora nomeados.

2 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios soci-
ais, designadamente, abonações, letras de favor, avales, fianças e
outras obrigações.

ARTIGO 6.º

É livremente permitida a cessão de quotas; porém, na cessão a
estranhos, os sócios não cedentes gozam do direito de preferência e,
no caso de haver mais do que um preferente, abrir-se-á licitação entre
eles.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica autorizada a amortizar a quota ou quotas arrola-
das, arrestadas, penhoradas ou incluídas em massa falida ou insol-
vente e, ainda, por morte do seu titular.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante do décuplo do capital social.

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001999534

ORIGINAL BAR, L.DA

Sede: Rua do Dr. Ribeiro Chaves, 2-B, Sobrado,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 160/930105; identificação de pessoa colectiva n.º 502930861;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 3 e 4/20030305.

Certifico que o texto que segue é a reprodução integral do aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e da inscrição n.º 3:

1 � Apresentação n.º 3/20030305.
O ex-sócio António Sérgio Nogueira Martelo da Silva renunciou à

gerência.
Data: 21 de Outubro de 1993.
3 � Apresentação n.º 4/20030305.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Rua do Dr. Ribeiro Chaves, 2-B, Sobrado, Castelo de Paiva.
Gerente nomeada: Maria Antonieta Barbosa de Araújo.
Data: 21 de Outubro de 1993.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o texto comple-
to na sua redacção actualizada respeitante à alteração parcial do
contrato.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001999518

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;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/20030320.
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Certifico que o texto que segue é a reprodução integral da inscri-
ção n.º 4:

Inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 2/20030320.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Objecto: construção civil, obras públicas, fábrica de artefactos de

cimento e comercialização de materiais de construção civil.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o texto comple-
to na sua redacção actualizada respeitante à alteração parcial do
contrato.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001999526

OLIVEIRA DO BAIRRO

CERDEC � PRODUTOS CERÂMICOS PORTUGAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 866; identificação de pessoa colectiva n.º 505392046; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 10/20030602.

Certifico que foi registada a dissolução da sociedade e encerra-
mento da liquidação, a partir de 22 de Maio de 2003.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante, Virgínia Maria Martinho Aires
Montenegro. 2000337929

DEGUSSA � METAIS, CATALISADORES
E CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 894; identificação de pessoa colectiva n.º 505368056; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 9/20030602.

Certifico que foi registada a dissolução da sociedade e encerra-
mento da liquidação, a partir de 22 de Maio de 2003.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante, Virgínia Maria Martinho Aires
Montenegro. 2000337902

X DA QUESTÃO � PRODUÇÕES EM PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 685; identificação de pessoa colectiva n.º 504249770; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/20030602.

Certifico que foi registado o aumento de capital para 22 500 eu-
ros, no valor de 17 512,02 euros, integralmente realizado em dinhei-
ro, e alterados os artigos 3.º e 6.º, que passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
22 500 euros, dividido em três quotas, sendo duas iguais do valor
nominal de 8325 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Carlos Alberto Ferreira Faria e Pedro Manuel Trindade Dias, e
sendo outra quota do valor nominal de 5850 euros, pertencente à
sócia Paula Sofia Ramalho Pires.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos sócios Carlos Alberto Ferreira Faria e Pedro Manuel Trindade
Dias, já nomeados gerentes, e à sócia Paula Sofia Ramalho Pires,
desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

Foi depositado o pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante, Virgínia Maria Martinho Aires
Montenegro. 2000337945

SIMCERAM � COMÉRCIO E CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 395; identificação de pessoa colectiva n.º 502882816.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante, Virgínia Maria Martinho Aires
Montenegro. 2000337937

ACA � ACESSÓRIOS E MÁQUINAS
PARA CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 545; identificação de pessoa colectiva n.º 503643173.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante, Virgínia Maria Martinho Aires
Montenegro. 2000337953

CERAMDRO � CERÂMICA E VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 466; identificação de pessoa colectiva n.º 503279021.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante, Virgínia Maria Martinho Aires
Montenegro. 2000337910

SANTA MARIA DA FEIRA

SILVA & FERREIRA, L.DA

Sede: Rua de Manhouce, Arrifana, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1503/791122; identificação de pessoa colectiva n.º 500908141;
número da prestação de contas: 1055; data do depósito: 020627.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

5 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2000157114

CONSULTÓRIO DENTÁRIO DE ESCAPÃES, L.DA

Sede: Rua da Amizade, Edifício Girassol, loja H, Escapães,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6115/990927; identificação de pessoa colectiva n.º 504610392;
número da prestação de contas: 1011; data do depósito: 020627.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

5 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2000157084

TRIO CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 345, Arrifana,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6000/990609; identificação de pessoa colectiva n.º 504486527;
número da prestação de contas: 1075; data do depósito: 020627.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

5 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2000176038
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DISSOLTIN � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE DISSOLUÇÕES, COLAS E TINTAS, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 346, Arrifana,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2113/860416; identificação de pessoa colectiva
n.º 501656278; número da prestação de contas: 1076; data do
depósito: 020627.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

5 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2000176046

SOUSA & FERREIRA PINTO, L.DA

Sede: Rua da Quinta D. Inês, Edifício Recife, bloco B, 1.º, D,
Caldas de São Jorge, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7040/010719; identificação de pessoa colectiva
n.º 505504898; número da prestação de contas: 1021; data do
depósito: 020627.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

5 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2000157092

FREITAS, JUSTINO & LOUREIRO, L.DA

Sede: Vilares, Canedo,

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5850/990218; identificação de pessoa colectiva n.º 504410490;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: Of. 2 e 3/030206.

Certifico que cessaram funções os gerentes Joaquim dos Santos
Loureiro e Justino da Conceição Freitas, por renúncia, em 15 de
Novembro de 2001, e que o capital social foi reforçado para 6000 eu-
ros, sendo o aumento de 14,43 euros, realizado em dinheiro, e subs-
crito pelo sócio Camilo Madureira Duarte Ferreira em 8,42 euros e
pela sócia Maria Helena Valente Gonçalves em 6,01 euros, em re-
forço das suas quotas, e foi alterada a redacção dos artigos 3.º e 5.º,
n.os 1 e 2, do pacto social, que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 6000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas: uma com o valor nominal de
3500 euros, do sócio Camilo Henrique Madureira Duarte de Freitas,
e outra com o valor nominal de 2500 euros, da sócia Maria Helena
Valente Gonçalves.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade ficam a car-
go de dois gerentes, ficando desde já designados gerentes os sócios
Camilo Henrique Madureira Duarte de Freitas e Maria Helena Valen-
te Gonçalves.

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

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000156860

TÁXI � AUGUSTO VAZ SILVA, L.DA

Sede: Rua de Joaquim Aires Lopes, 39, Escapães,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7164/010830; identificação de pessoa colectiva
n.º 505624761; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
41/030129.

Certifico que foi alterada a redacção do n.º 2 do artigo 1.º, artigo 3.º
e artigo 4.º do pacto social, que passou a ser a seguinte:

1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de Camões, freguesia e

concelho de Santa Maria da Feira.
3 � (Mantém-se.)

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada uma,
pertencendo uma a cada um dos sócios Carlos da Silva Ferreira e
Ana Paula Ferreira da Silva.

4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade ficam afectas a
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, e ainda ao já gerente
Augusto Vaz da Silva, tendo este capacidade profissional reconheci-
da pela Direcção-Geral dos Transportes Terrestres, sendo obrigató-
rias duas assinaturas, em conjunto, para obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos.

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

23 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000178251

FRANCISCO & RUI � SOCIEDADE DE CORTIÇAS, L.DA

Sede: Zona Industrial do Casalinho, Lourosa,

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5847/990212; identificação de pessoa colectiva n.º 504410326;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/030110.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Novembro de 2002.

16 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000178260

AURISLUBE � POSTO DE ABASTECIMENTO
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Edifício Santa Maria, loja 17, Largo do Professor Leão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4823/960906; identificação de pessoa colectiva n.º 503756776;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/030210.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente Rui Manuel Correia de Seabra, por

renúncia.
Data: 2 de Janeiro de 2003.

6 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2000166695

PRIMAQUE � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS, L.DA

Sede: Edifício Santa Maria, loja 17, Largo do Professor Leão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1960/850227; identificação de pessoa colectiva n.º 501531610;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/030210.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente Rui Manuel Coreia de Seabra, por

renúncia.
Data: 2 de Janeiro de 2003.

6 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2000166687
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LIMA BARROS & IRMÃOS, L.DA

Sede: Lourosa,

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 398/530103; identificação de pessoa colectiva n.º 500165750;
inscrição n.º 3; números e datas das apresentações: 5/011008 e 7/
030219.

Certifico que o capital social foi reforçado para 1 002 410$, reali-
zado por incorporação de reservas legais e reservas livres, a distri-
buir por cada uma das quotas e em reforço das mesmas, redenomina-
ção do capital, e foi alterada a redacção do artigo 2.º do pacto social,
que passa a ser a seguinte:

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrituração social, é de 5000 euros e acha-se
subscrito pelos sócios em partes iguais, pertencendo cada uma a cada
um dos sócios Ângela Lima Barros, António Lima Barros, Joaquim
Lima Barros e Maria Lima Barros.

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

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000157920

FERGEST � GESTÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3550/920703; identificação de pessoa colectiva n.º 502802448;
depósito n.º 1110; data: 27062002.

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

Conferida, está conforme.

17 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000176615

CORSER � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2971/900219; identificação de pessoa colectiva n.º 502296356;
depósito n.º 1100; data: 27062002.

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

Conferida, está conforme.

17 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000176542

CONSTRUÇÕES JOAQUIM FERREIRA AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3033/900329; identificação de pessoa colectiva n.º 502323361;
depósito n.º 1116; data: 27062002.

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

Conferida, está conforme.

17 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000176593

RAYMONDCOR � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6613/001019; identificação de pessoa colectiva n.º 505190125;
depósito n.º 1117; data: 27062002.

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

Conferida, está conforme.

17 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000176607

SILVA & SÁ � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização das Airas, lote 7, São João de Ver,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5314/971222; identificação de pessoa colectiva n.º 504525840;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 27/030129.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Outubro de 2002.

21 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000952984

CESAMAR � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Rua de São Nicolau, 33, 4.º, sala AC,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4816/960902; identificação de pessoa colectiva n.º 503733970;
inscrições n.os 10 e 11; números e data das apresentações: 10 e 11/
030128

Certifico que foram designados os gerentes Eugénia Maria Alves
de Sá Carvalho, Ludgero Alves de Sá Carvalho e Valter Alves Sá
Carvalho, residentes na Rua de Vasco da Gama, 115, Esmoriz, Ovar,
em 5 de Novembro de 2002, e foi alterada a redacção dos artigos 4.º
e 6.º do pacto social, que passou a ser a seguinte:

4.º

O capital social é de 29 927 euros e 88 cêntimos, integralmen-
te realizado, dividido em quatro quotas, na forma seguinte: uma
no valor nominal de 9975 euros e 96 cêntimos, pertencente ao
sócio Luís Henrique da Silva Beraldo, e três no valor nominal de
6650 euros e 64 cêntimos cada, pertencentes cada uma delas a
cada um dos sócios Eugénia Maria Alves de Sá Carvalho, Ludgero
Alves de Sá Carvalho e Valter Alves Sá Carvalho.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Eugénia Maria
Alves de Sá Carvalho, Ludgero Alves de Sá Carvalho e Valter Alves
Sá Carvalho, sendo bastante a assinatura de qualquer um deles nos
serviços de mero expediente.

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

16 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000176402

CARLOS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7212/010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505488477;
depósito n.º 1088; data: 27062002.

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

Conferida, está conforme.

12 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000162991
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CELESTE OLIVEIRA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6243/000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504728660;
depósito n.º 1089; data: 27062002.

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

Conferida, está conforme.

12 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000163009

ELECTRIFANA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6835/010511; identificação de pessoa colectiva n.º 505424339;
depósito n.º 1090; data: 27062002.

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

Conferida, está conforme.

12 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000163033

SOUSA MORATO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 668/011012; identificação de pessoa colectiva n.º 500929610; de-
pósito n.º 1091; data: 27062002.

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

Conferida, está conforme.

12 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000176518

IRMÃOS MARQUES FERREIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5852/990218; identificação de pessoa colectiva n.º 504410580;
depósito n.º 1115; data: 27062002.

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

Conferida, está conforme.

17 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000176585

HUMBERTO BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7412/011128; depósito n.º 1114; data: 27062002.

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

Conferida, está conforme.

17 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000176577

MÁRIO AVATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4326/950220; identificação de pessoa colectiva n.º 503383031;
depósito n.º 1113; data: 27062002.

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

Conferida, está conforme.

17 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000176569

JASACAR � COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2861/901103; identificação de pessoa colectiva n.º 502244194;
depósito n.º 1112; data: 27062002.

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

Conferida, está conforme.

17 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000176550

SOCIREL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS QUÍMICOS, S. A.

Sede: Barroso, Riomeão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5840/981228; identificação de pessoa colectiva
n.º 502104821; número da prestação de contas: 1066; data do
depósito: 020627.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

5 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2000157122

TENALHA � PASTELARIA, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, 19, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4401/950512; identificação de pessoa colectiva
n.º 503515388; número da prestação de contas: 1072; data do
depósito: 020627.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

5 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2000176020

GOMES & FONSECA, L.DA

Sede: Outeiro, Arrifana, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 463/590423; identificação de pessoa colectiva
n.º 500127786; número da prestação de contas: 1054; data do
depósito: 020627.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

5 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2000157106

MANUEL SANTOS & PAIS � CONSTRUÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Sede: Rua das Alminhas, 396, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7580/020219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505939550; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
51/030206.
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Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

5 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2000174671

VALE DE CAMBRA

MOTO SEFÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 299/880205; identificação de pessoa colectiva n.º 501928634;
número e data da entrada: 2/20030604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos da prestação de contas relativos ao exercício
de 2002.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graceite Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 2003350276

VALTI � CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 180/800805; identificação de pessoa colectiva n.º 501061240;
número e data da entrada: 1/20030605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos da prestação de contas relativos ao exercício
de 2002.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graceite Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 2003350284

GEBO SORBAL � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 240/840702; identificação de pessoa colectiva n.º 501475044;
número e data da entrega: 1/20030604.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002 (acta da aprovação, balanço, demonstração dos re-
sultados, anexo ao balanço e à demonstração dos resultados, rela-
tório de gestão, certificação legal de contas e relatório e parecer
do fiscal único).

Está conforme.

4 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula Ribei-
ro Nunes dos Santos. 2003350195

J. COSTA & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 722/980626; identificação de pessoa colectiva n.º 504185640;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20030603.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura da sociedade
em epígrafe, de onde consta:

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

Conferida, está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula Ribei-
ro Nunes dos Santos. 2003350071

IVC � INFORMÁTICA DE CAMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 632/970113; identificação de pessoa colectiva n.º 503823759;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20030604.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta n.º 11, de onde
consta que a sociedade em epígrafe alterou a sua sede social.

Sede: Rua de Guerra Junqueiro, 290, rés-do-chão, esquerdo, Vila
Chã.

Conferida, está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula Ribei-
ro Nunes dos Santos. 2003350080

BEJA
ODEMIRA

AGROBIQUENSE � MÁQUINAS AGRÍCOLAS
E INDUSTRIAIS DE BICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 167;
identificação de pessoa colectiva n.º 502211989; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 3/28052003.

Certifico que, em referência à sociedade supra mencionada, foi
lavrado acto de registo de alteração parcial do contrato com au-
mento de capital, passando de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido,
em consequência, alterado o artigo 3.º do respectivo pacto, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de três
quotas: uma do valor nominal de 997 euros e 60 cêntimos (bem
próprio) e outra do valor nominal de 3502 euros e 40 cêntimos,
ambas do sócio Francisco Inácio Carcajeira da Lança, e outra do valor
nominal de 500 euros, da sócia Ana Cristina da Silva Lopes da Lança.

O texto dos estatutos na sua redacção actualizada encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

5 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001921446

AMARELO E PRETO � SOCIEDADE
DE PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 259;
identificação de pessoa colectiva n.º 502659262; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 4/26052003.

Certifico que, em referência à sociedade supramencionada, foi
lavrado o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Fevereiro de 2003.

5 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001921438

MÓVEIS PORFÍRIO & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 213;
identificação de pessoa colectiva n.º 502484730; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 6/28052003.

Certifico que, em referência à sociedade supra mencionada, foi
lavrado acto de registo de alteração parcial do contrato com au-
mento de capital, passando de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido,
em consequência, alterado o artigo 3.º e aditado o artigo 7.º do res-
pectivo pacto, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, sendo representado por quatro quotas, assim distribuídas: duas
com valores nominais de 997 euros e 60 cêntimos e de 1502 euros
e 40 cêntimos, pertencendo ao sócio Luís Miguel Perpétuo Porfí-
rio, e duas com valores nominais de 997 euros e 60 cêntimos e de
1502 euros e 40 cêntimos, pertencendo ao sócio Vítor Manuel Guer-
reiro.

ARTIGO 7.º

Mediante deliberação unânime dos sócios podem ser exigidas pres-
tações suplementares de capital até ao montante de 15 000 euros,
nas condições a definir em assembleia geral, convocada para o efeito.
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O texto dos estatutos na sua redacção actualizada encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

9 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001921454

BRAGA
AMARES

SOCIAMARES � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
DE AMARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 253/
951017; identificação de pessoa colectiva n.º 503500127; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 2/20052003.

Certifico que foi aumentado o capital social de 40 000 euros para
50 000 euros, tendo alterado a sociedade para anónima, a qual pas-
sou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação SOCIAMARES � Socie-
dade Imobiliária de Amares, S. A., e rege-se pelos presentes estatu-
tos e pela legislação aplicável.

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Rio Tinto, da fregue-
sia de Rendufe, do concelho de Amares.

3 � Por deliberação do conselho de administração, poderá a so-
ciedade transferir a sua sede para qualquer outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda, nos
mesmos termos, criar ou extinguir filiais, sucursais, delegações, agên-
cias ou quaisquer outras formas locais de representação, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 1.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios para
venda e compra e venda de propriedades.

ARTIGO 3.º

Participações

A sociedade, mediante deliberação do conselho de administração
e após ratificação da assembleia geral, pode livremente, adquirir e
alienar participações de toda a espécie, incluindo prestações em
sociedades com objecto diverso do referido no artigo anterior, em
sociedades reguladas por leis especiais e em sociedades de responsa-
bilidade ilimitada, bem como associar-se, por qualquer forma, com
quaisquer outras pessoas jurídicas, nomeadamente, para formar agru-
pamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus de
interesse económico, novas sociedades, consórcios e associações em
participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social e representação do mesmo

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, representado por 10 000 acções com o
valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções são ao portador.
3 � Poderão existir títulos de 1, 5, 10, 20, 30, 40 ou 50 acções,

sendo permitida a sua divisão ou concentração por conta dos accio-
nistas que as solicitem.

4 � Nos termos da legislação aplicável, é permitida a emissão de
acções escriturais ou a conversão das acções tituladas em acções
escriturais.

5 � Poderão ser emitidas acções sem direito a voto e que confi-
ram direito a um dividendo prioritário, a fixar pelo órgão da socie-
dade que deliberar a emissão.

6 � Os aumentos de capital que, no futuro, se tornem necessá-
rios à equilibrada expansão da sociedade, e as modalidades da respec-
tiva realização, serão deliberados em assembleia geral, sem prejuízo

da obtenção das autorizações impostas por lei e pelo número se-
guinte.

7 � Na subscrição de acções emergentes de qualquer aumento de
capital, os accionistas gozam do direito de preferência na subscrição
de novas acções na proporção das que, na altura possuírem.

8 � Na hipótese de haver accionistas que não queiram exercer o
direito de preferência que lhes cabe, as acções que lhes competiriam
serão rateadas pelos accionistas subscritores do aumento que declarem
pretendê-las até 10 dias a contar da comunicação feita pela sociedade,
por meio de carta registada, com aviso de recepção, do número de
acções não subscritas, rateio que deve ser efectuado entre esses accio-
nistas de acordo com a proporção das acções que possuírem.

9 � Até ao limite de 5 000 000 euros, poderá o conselho de ad-
ministração, por uma ou mais vezes e por entradas em dinheiro,
deliberar o aumento do capital social, por excepção ao consignado
no n.º 6 deste artigo.

10 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das
acções, são assinados pelo conselho de administração, podendo a
assinatura ser de chancela por ele autorizada, ou por dois mandatá-
rios designados para o efeito.

ARTIGO 5.º

Amortizações

1 � A sociedade poderá amortizar acções, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, as mesmas sejam retiradas da

disponibilidade do respectivo titular, em virtude de arresto, penho-
ra, arrolamento ou qualquer outro acto que venha a implicar venda
ou arrematação judicial em qualquer processo e em qualquer tribunal,
desde que o respectivo titular, e no prazo de 90 dias contados da
notificação da diligência judicial, não liberte as acções do ónus dela
resultante.

2 � No caso referido na alínea b), o valor da amortização será o
correspondente ao valor que resultar de um balanço especialmente
elaborado para o efeito, sendo o respectivo pagamento fraccionado
em duas prestações iguais a efectuar dentro de seis meses e um ano,
após a deliberação de amortização.

ARTIGO 6.º

Obrigações

1 � A sociedade poderá emitir obrigações nos termos legalmente
previstos e em conformidade com o que for deliberado pela assem-
bleia geral.

2 � As obrigações poderão ser convertíveis ou não em acções.
3 � Na subscrição das obrigações que forem emitidas gozam os

accionistas do direito de preferência na proporção do número de
acções de que forem titulares.

4 � A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir obrigações
próprias.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Estrutura

1 � A sociedade adopta a estrutura orgânica de assembleia geral,
conselho de administração e conselho fiscal.

2 � Os membros dos órgãos sociais serão eleitos para mandatos
de quatro anos, sem prejuízo de se manterem em funções até à no-
meação dos seus substitutos, nos termos legais.

3 � As funções de administração e de fiscalização podem ser
confiadas, respectivamente, a um administrador único e a um fiscal
único por simples decisão da assembleia geral, que se considera im-
plicitamente tomada se resultar do número de membros eleitos para
os respectivos cargos.

4 � Caso seja adoptada qualquer das soluções previstas no nú-
mero anterior e conforme o caso, as referências feitas nestes esta-
tutos ao conselho de administração ou ao conselho fiscal aplicam-
-se, com as necessárias adaptações, ao administrador único e ao fiscal
único, respectivamente.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculadas
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para todos eles, quando tomadas nos termos da lei e dos presentes
estatutos.

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

3 � A prova da sua titularidade será feita pelo averbamento no
competente livro de registos da sociedade, com a antecedência pre-
vista no número seguinte.

4 � A prova da qualidade de accionista referida no número ante-
rior, deverá ser efectuada na sede social, até 10 dias antes da data
marcada para a reunião da assembleia geral.

5 � O conselho de administração e o conselho fiscal devem estar
presentes nas reuniões da assembleia geral, mesmo que não sejam
accionistas.

ARTIGO 9.º

Mesa

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e
um secretário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas, por
um período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 10.º

Competência

Para além da competência que lhe é atribuída por lei ou pelos
presentes estatutos, compete à assembleia geral:

a) Eleger a respectiva mesa;
b) Eleger o conselho de administração e o conselho fiscal;
c) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja submetido pelo

conselho de administração ou conselho fiscal.

ARTIGO 11.º

Votos

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 12.º

Convocação e funcionamento

1 � A assembleia geral será convocada pelo presidente da res-
pectiva mesa ou por quem o substitua, sempre que a lei o determine,
o conselho de administração ou o conselho fiscal entendam conve-
niente ou, ainda, quando tal for requerido por um ou mais accionis-
tas que possuam acções correspondentes a, pelo menos, 5 % do ca-
pital social, nos termos e segundo a tramitação legalmente aplicáveis.

2 � A assembleia geral poderá funcionar independentemente de
convocação feita nos termos do número anterior, desde que estejam
presentes todos os accionistas com direito a nela participar e todos
eles manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e delibe-
re sobre determinado assunto.

3 � A assembleia geral será convocada nos termos e na forma
prevista na lei.

4 � Em reunião ordinária, a assembleia geral deliberará sobre o
relatório de gestão do conselho de administração, o balanço e as
contas do exercício findo, com o respectivo parecer do conselho
fiscal, e ainda quanto à aplicação de resultados, procederá à aprecia-
ção geral da administração e fiscalização da sociedade, e elegerá,
quando for caso disso, os membros da sua mesa, e dos órgãos sociais,
podendo ainda tratar de quaisquer assuntos de interesse para a socie-
dade, desde que sejam expressamente indicados na respectiva con-
vocatória.

5 � Em reunião extraordinária, a assembleia geral tratará dos
assuntos para que tenha sido convocada e que deverão constar ex-
pressamente da respectiva convocatória.

ARTIGO 13.º

Derrogação

As deliberações dos accionistas poderão derrogar as normas dis-
positivas da lei.

CAPÍTULO IV

Estrutura da administração

ARTIGO 14.º

Composição

1 � A administração da sociedade é exercida por conselho de
administração, composto por três elementos ou por um administra-

dor único, que a assembleia geral elegerá com indicação, no primei-
ro caso, do respectivo presidente, por um período de quatro anos,
podendo ser reeleitos, os quais caucionarão a sua responsabilidade
pelo limite mínimo previsto na lei, salvo deliberação da assembleia
geral que dispense a prestação de caução.

2 � Poderão ser ou não eleitos membros suplentes.
3 � No caso de haver conselho de administração, a sociedade

obriga-se pela intervenção do seu presidente ou dos outros dois
membros.

4 � Ao conselho de administração cabe dirigir os trabalhos das
reuniões deste órgão e orientar as actividades da sociedade em con-
formidade com a lei, os presentes estatutos e as deliberações da as-
sembleia geral.

5 � Aos sócios ou grupos de sócios que pretendam apresentar
proposta para designação do conselho de administração da sociedade,
é exigida a detenção de, pelo menos, 20 % do respectivo capital
social.

ARTIGO 15.º

Competência

1 � Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das
demais atribuições que lhe confere a lei e os presentes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens;

c) Adquirir, alienar, onerar, dar ou tomar de arrendamento ou
aluguer, incluindo a locação financeira, bem assim como permutar
quaisquer bens móveis ou imóveis, incluindo quotas, quinhões, ac-
ções e obrigações;

d) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos do artigo 3.º destes estatutos;

e) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
f) Designar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, para o

exercício de cargos sociais noutras empresas;
g) Contrair empréstimos em Portugal ou no estrangeiro;
h) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
i) Praticar todos os actos e contratos necessários à gestão da

sociedade, nomeadamente, a emissão de letras, livranças, cheques e
extractos de factura;

j) Aplicar os fundos disponíveis da sociedade de acordo com os
interesses desta, após deliberação unânime de todos os seus membros;

l) Afiançar e prestar garantias a sociedades em cujo capital social
tenha, de algum modo, participação;

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

2 � O conselho de administração poderá ficar encarregue da con-
dução de determinadas actividades da sociedade.

ARTIGO 16.º

Delegação de poderes e mandatários

1 � O conselho de administração poderá delegar numa comissão
executiva, poderes e competências de gestão corrente e de repre-
sentação social.

2 � O conselho de administração poderá nomear como procura-
dores da sociedade, com ou sem faculdade de substabelecimento, para
a prática de certos e determinados actos, com o âmbito que for fi-
xado no respectivo mandato, uma ou mais pessoas, accionistas ou
não.

ARTIGO 17.º

Forma de a sociedade se obrigar

A sociedade obriga-se validamente pelas assinaturas de:
a) Administrador único ou dos membros do conselho de adminis-

tração, nos termos do n.º 3 do artigo 14.º;
b) Um ou mais procuradores com poderes para o acto.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 18.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 � A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um
conselho fiscal composto por três membros efectivos e, pelo me-
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nos, um suplente, ou por um fiscal único efectivo e um suplente,
eleitos pela assembleia geral, por um período de quatro anos.

2 � Em qualquer caso, pelo menos, um dos membros efectivos e
um dos suplentes será revisor oficial de contas ou sociedade de revi-
sores oficiais de contas.

ARTIGO 19.º

Poderes e deveres

O conselho fiscal terá os poderes e deveres enumerados na lei.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais, finais e transitórias

ARTIGO 20.º

Remunerações

1 � A fixação das remunerações dos órgãos sociais poderá ser
confiada pela assembleia geral a uma comissão de três accionistas,
eleita por um período de quatro anos.

2 � A remuneração dos membros do conselho de administração
poderá consistir em ordenado fixo, numa percentagem dos lucros
líquidos do exercício, globalmente não superior a 1 % destes, ou em
outros benefícios, em conjunto ou apenas em alguma ou algumas
dessas modalidades.

ARTIGO 21.º

Aplicação dos lucros

1 � Os lucros líquidos do exercício que sejam legalmente dis-
tribuíveis terão a aplicação que a assembleia geral determinar,
tendo esta total liberdade para deliberar no sentido de os afec-
tar, total ou parcialmente, à formação de reservas ou de os dis-
tribuir pelos accionistas, sem prejuízo do disposto no n.º 1 do
artigo 23.º

3 � A sociedade poderá, no decurso de um exercício, fazer aos
accionistas adiantamentos sobre os lucros, desde que observadas
as regras consignadas na lei.

ARTIGO 22.º

Amortização de acções

1 � A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja reem-
bolsado, total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor
nominal de cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de reem-
bolso parcial do valor nominal, se proceda a sorteio.

ARTIGO 23.º

Emissão de novas acções

1 � Em caso de emissão de novas acções em virtude de au-
mento de capital social, estas só quinhoarão nos lucros a distri-
buir proporcionalmente ao período que medeia entre a entrega
das cautelas ou títulos provisórios e o encerramento do exercício
social.

2 � Em caso de aumento de capital por incorporação de reser-
vas, a emissão de novas acções respeitará a proporção entre as vá-
rias categorias existentes, sendo sempre distribuídas ao accionista
acções da espécie por ele detida.

ARTIGO 24.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei.
2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liqui-

dação do património social em consequência de dissolução será feita
extrajudicialmente, servindo como liquidatários os administradores
em exercício.

ARTIGO 25.º

Foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatu-
tos, fica estipulada a competência do foro da comarca da sede, com
expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 26.º

Órgãos sociais

1 � É permitida a reeleição dos membros dos corpos sociais por
uma ou mais vezes.

2 � Os membros dos corpos sociais consideram-se empossa-
dos logo que tenham sido eleitos e permanecerão em funções até
serem devidamente substituídos.

ARTIGO 27.º

Representação

Se a sociedade for eleita ou nomeada para a mesa da assembleia
geral, conselho de administração ou conselho fiscal de qualquer so-
ciedade, será representada pelo seu administrador único ou pelo pre-
sidente do conselho de administração ou por procurador ou manda-
tário especialmente constituído para esse efeito.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José de Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2001459254

CABECEIRAS DE BASTO

STAND QUINTA DA MATA � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 475/030507; identificação de pessoa colectiva n.º P
506484360; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
030507.

Certifico que entre José Avelino Gonçalves de Oliveira, solteiro,
maior, residente no lugar da Quinta da Mata, freguesia de Refojos,
deste concelho, e Maria José Teixeira Gonçalves Oliveira, casada
com Avelino Carvalho de Oliveira na comunhão de adquiridos, resi-
dente no lugar da Quinta da Mata, freguesia de Refojos, deste con-
celho, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Stand Quinta da Mata �
Comércio de Automóveis, L.da, e tem a sua sede no lugar da Quinta
da Mata, freguesia de Refojos, concelho de Cabeceiras de Basto.

2 � Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José Ave-
lino Gonçalves de Oliveira e Maria José Teixeira Gonçalves Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios que des-
de já ficam nomeados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis ou imó-

veis, incluindo automóveis;
b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

Nos casos de cessão onerosa de quotas a favor de estranhos, é
atribuído à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes,
se aquela o não puder ou quiser exercer, com eficácia real, o direito
de preferência nos termos gerais.
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ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falecimento, interdição ou inabilitação de um sócio;
c) Quando essa quota tenha sido arrestada, penhorada ou por ou-

tra forma posta em circunstância de poder vir a ser vendida judi-
cialmente.

2 � A quota amortizada pode figurar no balanço como quota
amortizada podendo, por posterior deliberação dos sócios, ser criada
uma ou várias quotas, em vez da quota amortizada, e destinadas a
serem alienadas a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 8.º

1 � A convocação das assembleias gerais deve ser feita por meio
de carta registada com aviso de recepção expedida com a antece-
dência mínima de 15 dias.

2 � A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais
pode ser conferida a qualquer pessoa.

3 � A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levanta-
mento do capital depositado, em nome da sociedade, para fazer face
às despesas com a constituição e registo e outros necessários à pros-
secução da sua actividade.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 1000225210

QUINTA DO COLÉGIO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 477/030512; identificação de pessoa colectiva n.º P 506422631;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030512.

Certifico que entre Aníbal Nuno Dias do Barreiro, casado com
Ana Maria Domingues e Mota na comunhão de adquiridos, residente
na Quinta do Mosteiro, freguesia de Refojos de Basto, deste conce-
lho, e Manuel Joaquim Magalhães da Costa, casado com Maria de
Fátima Pereira Teixeira na comunhão de adquiridos, residente no
lugar da Cruz do Muro, freguesia de Refojos de Basto, deste conce-
lho, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Quinta do Colégio � Sociedade Imo-
biliária, L.da, e vai ter a sua sede no lugar da Cruz do Muro, freguesia
de Refojos de Basto, concelho de Cabeceiras de Basto.

§ 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 for-
ma de representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção e 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
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros, per-
tencentes 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 são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, 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 le-

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou 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.

20 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 1000225209

CERARCO � INDÚSTRIA DE CERÂMICA RÚSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 167/951212; identificação de pessoa colectiva
n.º 503539287; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
1/030411.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do pacto.
Montante do capital após o aumento: 75 318,49 euros, subscrito

em dinheiro, sendo 19 378,30 euros pelo sócio António Gonçalves
Pinto, 19 378,30 euros pelo sócio Rui Manuel Gonçalves Pinto, e
16 609,97 euros pela sócia Vera Lúcia Vieira Pinto.

Artigo alterado: 3.º
Tendo este ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 75 318 euros e
49 cêntimos, e corresponde à soma de três quotas: duas no valor
nominal de 26 361 euros e 47 cêntimos cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios António Gonçalves Pinto e Rui Manuel Gonçal-
ves Pinto, e outra no valor nominal de 22 595 euros e 55 cêntimos,
pertencente à sócia Vera Lúcia Vieira Pinto.
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O texto completo do contrato alterado na redacção actual ficou
depositado na respectiva pasta.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 1000225208

LARVANAGEL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 472/030415; identificação de pessoa colectiva n.º P 506534413;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030415.

Certifico que entre Ana Conceição Moura Magalhães, casada com
Miguel António Gomes Gonçalves na comunhão de adquiridos, resi-
dente no lugar da Breia, freguesia da Faia, deste concelho, e Laura
de Magalhães Andrade, casada com Pedro Rodrigo Sousa Magalhães
na comunhão de adquiridos, residente no lugar do Souto, freguesia de
Arco de Baúlhe, deste concelho, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação LARVANAGEL � Co-
mércio de Produtos Congelados, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Arco de Baúlhe, freguesia de Arco de Baúlhe, concelho de Cabecei-
ras de Basto.

2 � A criação de sucursais, filiais, agências ou outras formas de
representação não dependerá de deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos congelados,
lacticínios, fumeiro e vinho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal
de 2500 euros cada uma, pertencentes a cada uma das sócias Ana
Conceição Moura Magalhães e Laura de Magalhães Andrade.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambas as sócias que desde
já são nomeadas gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de qualquer uma delas.

3 � A gerência pode efectuar a cessão da posição contratual,
confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

Nos casos de cessão onerosa de quotas a favor de estranhos, é
atribuído à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes,
se aquela o não puder ou quiser exercer, com eficácia real, o direito
de preferência nos termos gerais.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falecimento, interdição ou inabilitação de um sócio;
c) Quando essa quota tenha sido arrestada, penhorada ou por ou-

tra forma posta em circunstância de poder vir a ser vendida judi-
cialmente.

2 � A quota amortizada pode figurar no balanço como quota
amortizada podendo por posterior deliberação dos sócios, ser criada
uma ou várias quotas, em vez da quota amortizada, e destinadas a
serem alienadas a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Todos os sócios ficam obrigados a efectuar suprimentos gratuita-
mente até ao décuplo do capital social, dependendo de prévia deli-
beração a celebração dos respectivos contratos.

ARTIGO 8.º

1 � A convocação das assembleias gerais deve ser feita por meio
de carta registada com aviso de recepção expedida com a antece-
dência mínima de 15 dias.

2 � A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais
pode ser conferida a qualquer pessoa.

3 � A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levanta-
mento do capital depositado, em nome da sociedade, para fazer face
às despesas com a constituição e registo e outros necessários à pros-
secução da sua actividade.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 1000225207

BOAPERDIZ � CRIAÇÃO DE PERDIZES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 454/021106; identificação de pessoa colectiva n.º 506219380;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 3 e 4/030506.

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

Cessação de funções de gerente de Eusébio da Conceição Maria,
em 8 de Maio de 2003, por renúncia.

Nomeação de gerente de Carla José Teixeira Maria.
Data da deliberação: 30 de Abril de 2003.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 1000225206

TÁXIS FLOR DO BERÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 468/030327; identificação de pessoa colectiva n.º P 506541495;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/030509.

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

Rectificação do nome do gerente: José Manuel da Cunha Pereira.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 1000225181

MEFIRBASTO � CENTRO DE MEDICINA FÍSICA
E DE REABILITAÇÃO DE BASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 333/010329; identificação de pessoa colectiva n.º 505257335;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 2 e 3/030509.

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

Cessação de funções de gerente de Sandra Cristina Magalhães
Lousada, em 15 de Novembro de 2002, por renúncia; e

Alteração parcial do pacto, sendo alterado o artigo 4.º, o qual
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
berado em assembleia geral, fica a pertencer à sócia Carla Amélia de
Magalhães Lousada.

2 � Para vincular a sociedade, bem como para a representar
em juízo e em todos os seus actos e contratos, é necessária ape-
nas a assinatura da sócia gerente Carla Amélia de Magalhães
Lousada.

3 � A gerência pode adquirir ou alienar quaisquer veículos auto-
móveis, celebrar contratos de locação financeira, sendo para tal
necessária e suficiente a assinatura da sócia gerente Carla Amélia de
Magalhães Lousada.
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Depositado na pasta da respectiva sociedade os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2001.

O texto completo do contrato alterado na redacção actual ficou
depositado na respectiva pasta.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 1000225180

IMOBILIÁRIA DO ARCO DE BAÚLHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 170/960103; identificação de pessoa colectiva n.º 503545880;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/030506.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do pacto.
Montante do capital após o aumento: 100 000 euros, subscrito

em dinheiro, pelos sócios, em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Tendo este ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 50 000 euros cada, per-
tencendo uma a cada um dos sócios.

§ único. Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao limite da quota de cada um.

O texto completo do contrato alterado na redacção actual ficou
depositado na respectiva pasta.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 1000225176

VIRGÍLIO FERNANDES DE MAGALHÃES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 352/010711; identificação de pessoa colectiva n.º 505517906;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/030506.

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

Modificação e alteração do pacto.
Data da deliberação da modificação: 22 de Abril de 2003.
Artigos alterados: 1.º e 3.º
Tendo estes ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Virgílio Fernandes de Magalhães, So-
ciedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Paçô, fregue-
sia de Alvite, concelho de Cabeceiras de Basto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, cor-
respondente a uma só quota, pertencente ao único sócio Virgílio
Fernandes de Magalhães.

O texto completo do contrato alterado na redacção actual ficou
depositado na respectiva pasta.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 1000225179

ALC TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 471/030409; identificação de pessoa colectiva n.º P 506545407;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/030502.

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

Nomeação de gerente de João Manuel Ribeiro, casado.
Data da deliberação: 30 de Abril de 2003.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 1000225178

SERRALHARIA CENTRAL DE BASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 476/030512; identificação de pessoa colectiva n.º P 505908034;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030512.

Certifico que entre António Ricardo Pereira Antunes, solteiro,
menor, e Carlos Manuel Pereira Antunes, divorciado, ambos resi-
dentes no lugar da Cachada, freguesia de Refojos de Basto, deste
concelho, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Serralharia Central de
basto, L.da, e tem a sua sede no lugar de Olela, freguesia de Basto,
concelho de Cabeceiras de Basto.

2 � Por simples deliberação da assembleia geral, a sociedade pode
mudar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o fabrico e comércio de alu-
mínio e ferro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma ao filho menor dos
primeiros outorgantes António Ricardo Pereira Antunes, e outra no
valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel
Pereira Antunes.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar que lhe sejam exigidas prestações su-
plementares proporcionais aos valores das respectivas quotas e até
ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada
ou não, será exercida por um ou mais gerentes, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos Manuel Perei-
ra Antunes.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente ou com a
assinatura de dois gerentes, conforme se trate da existência de um
ou mais gerentes.

4 � A gerência não poderá responsabilizar a sociedade em actos
ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças, abo-
nações, letras de favor ou outras.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas, bem como as consequentes
divisões são livremente permitidas entre sócios, mas para estranhos
depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de qualquer sócio, a sociedade não se dis-
solve e continuará com os sobrevivos e os herdeiros do sócio fale-
cido, que deverão nomear entre si, um que a todos represente.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas com aviso de recepção, enviadas aos sócios com a antecedên-
cia mínima de 15 dias.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade assumirá todas as despesas derivadas da sua cons-
tituição, designadamente as desta escritura, seu registo e demais des-
pesas que lhe sejam inerentes.

2 � A gerência fica desde já autorizada a efectuar os necessários
levantamentos da conta onde se encontra depositada a soma das
entradas, correspondente ao capital social, para efectuar o pagamento
das despesas mencionadas no número anterior, ou quaisquer outras
relacionadas com a actividade da sociedade.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 1000225177
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CELORICO DE BASTO

MOURA CARVALHO & MOURA
BESSA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 420; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/030528.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 2/030528.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Fevereiro de 2003.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Julieta Borges Gon-
çalves Teixeira da Mota. 2001364881

ESPOSENDE

ENGENHAR, ENGENHARIA E ARQUITECTURA
PROJECTOS COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 656/
950303; identificação de pessoa colectiva n.º 503410772; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 20/030103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 19 de Fevereiro de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2001514751

HIPÓLITO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 908/
980929; identificação de pessoa colectiva n.º 504260111; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 55/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi o capital
social aumentado em 602 410$, por incorporação de reservas livres,
para 5000 euros, com redenominação, e alterado parcialmente o
contrato quanto ao seu artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividi-
do em duas quotas de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios Moisés Manuel Fragoso dos Santos Hipólito e Rita Margarida
Costa Marques da Silva.

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

4 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 1000224766

RODRIGUES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 425/
901030; identificação de pessoa colectiva n.º 502438622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebi-
dos e depositados, em 28 de Junho de 2002, na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

29 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 1000224970

CONSTRUÇÃO CIVIL � ASSUNÇÃO
ANDRADE & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1251/
011120; identificação de pessoa colectiva n.º 505765535.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebi-
dos e depositados, em 25 de Junho de 2002, na pasta respectiva os

documentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 1000224969

FAFE

SERRALHARIA FAFENSE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa da Restauração, 62, rés-do-chão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1622/010703;
identificação de pessoa colectiva n.º 505534924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2002.

5 de Junho de 2003. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2003293728

MALHAFEITA � TECELAGEM DE MALHAS, L.DA

Sede: Rua de Fernando Pessoa, 44, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1404/000523;
identificação de pessoa colectiva n.º 504970828.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2002.

5 de Junho de 2003. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2003408266

R DOIS I � IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTOS
E REVESTIMENTOS, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1388/000315;
identificação de pessoa colectiva n.º 504592211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2002.

5 de Junho de 2003. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2003293710

MULTIESTRUTURAS � CONSTRUÇÕES
METÁLICAS, L.DA

Sede: Cortinhas, Silvares (São Clemente), Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 973/220995;
identificação de pessoa colectiva n.º 503494623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2002.

5 de Junho de 2003. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2003293752

AZEVEDO & BARBOSA � AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Largo de Portugal, 33 a 45, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2216/030605;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20030605.

Certifico que entre José Filipe Martins Barbosa, casado com Ma-
ria Manuela Sampaio Ribeiro em comunhão de adquiridos, e Marco
Rui Gonçalves Azevedo, solteiro, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Azevedo & Barbosa � Automó-
veis, L.da, e tem a sua sede no Largo de Portugal, 33 a 45, nesta
cidade de Fafe.
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2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá des-
locar a sede dentro do concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e reparação de veículos
automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
5000 euros, sendo uma de cada um dos sócios José Filipe Martins
Barbosa e Marco Rui Gonçalves Azevedo.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida pelos gerentes, sócios ou
não sócios, a designar em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um só gerente.
3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios José Filipe

Martins Barbosa e Marco Rui Gonçalves Azevedo.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios ou para os seus
descendentes.

2 � A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consen-
timento da sociedade dos sócios não cedentes, os quais terão direito
de preferência.

Está conforme.

5 de Junho de 2003. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2003292322

C. T. M. L. � COMÉRCIO E TECELAGEM
DE MALHAS, L.DA

Sede: Rua de Fernando Pessoa, 44, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 294/810731;
identificação de pessoa colectiva n.º 501183345.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2002.

5 de Junho de 2003. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2003293795

GUIMARÃES

IRMÃOS NOVAIS, L.DA

Sede: Urbanização a Gandra, Silvares, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1784;
identificação de pessoa colectiva n.º 501139923; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 36/20030602.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura onde consta a
dissolução e encerramento da liquidação da referida sociedade, tendo
sido aprovadas as contas em 12 de Maio de 2003.

3 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001958854

P. C. N. � PRODUÇÃO DE CALÇADO
DE NAVARRA, L.DA

Sede: Rua de Pedro Álvares Cabral, bloco A, 5.º, B,
Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8611;
identificação de pessoa colectiva n.º 501878017; averbamento n.º 2 à

inscrição n.º 3 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações:
11 e 12/20030603.

Certifico que foi depositada a acta onde consta a cessação de fun-
ções do gerente Andreas Erdmann Neitzel, por renúncia, e a desig-
nação do gerente Marcos Paulo Gomes Francisco.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2001928122

P. C. B. � PRODUÇÃO DE CALÇADO DE BRAGA, L.DA

Sede: Rua de Pedro Álvares Cabral, bloco A, 5.º, B,
Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8610;
identificação de pessoa colectiva n.º 501606521; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 3 e inscrição n.º 12; números e data das apresentações:
9 e 10/20030603.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi depo-
sitada a acta, onde consta a cessação de funções de gerente de Andreas
Erdmann Neitzel, em 30 de Abril de 2002, por renúncia, e a desig-
nação para o cargo de gerente de Marcos Paulo Gomes Francisco,
sendo a data da deliberação em 1 de Março de 2002.

4 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001928106

MATOS & MARTINHO, L.DA

Sede: Rua dos Mártires, Monte Largo, Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1411;
identificação de pessoa colectiva n.º 500738912; inscrição n.º 17; nú-
mero e data da apresentação: 34/20030603.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi depo-
sitada na pasta respectiva a acta onde consta a designação do revi-
sor oficial de contas.

Designado: Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro & Mário Gui-
marães, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Joaquim Fernando da Cunha Guimarães.

Data da deliberação: 14 de Março de 2003.

4 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001928157

ABÍLIO & HÉLDER � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9096;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20030529.

Contrato de sociedade

No dia 16 de Maio de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva notária,
compareceram como outorgantes:

1.º Abílio Salgado Francisco, contribuinte fiscal n.º 168662426,
casado com Maria Isaura Salgado Melo sob o regime da comunhão
de adquiridos, residente na Rua da Venda da Costa, 33, freguesia de
Gémeos, natural da freguesia de Vizela (São Paio), ambas deste con-
celho; e

2.º Hélder Domingos Lopes do Carmo, contribuinte fiscal
n.º 202884341, solteiro, maior, residente na Rua da Liberdade, da
referida freguesia de Gémeos, natural da freguesia de Azurém, deste
mesmo concelho.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente, n.os 9769141, de 12 de Fevereiro de
2003, e 11378061, de 18 de Fevereiro de 2002, emitidos pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

Declararam os outorgantes que constituem, entre si, uma socie-
dade comercial por quotas que se regerá pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Abílio & Hélder � Mármores e
Granitos, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Venda da Costa, 33,
freguesia de Gémeos, concelho de Guimarães.
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2 � A gerência fica autorizada a deslocar livremente a respecti-
va sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de artigos de mármores
e de rochas similares.

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

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até 10 vezes o valor nominal das respec-
tivas quotas, à data da deliberação.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já designados gerentes os referidos só-
cios.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre os sócios e seus descendentes é livre-
mente permitida; porém, a favor de estranhos, necessita sempre do
consentimento da sociedade que goza do direito de preferência na
alienação em primeiro lugar, cabendo aos sócios não cedentes, em
segundo lugar, o mesmo direito.

Declararam ainda os outorgantes:
Que já foi efectuado hoje o depósito na totalidade do capital so-

cial, numa conta em nome da sociedade na agência de Guimarães do
BPN � Banco Português de Negócios, S. A.;

Que a gerência fica autorizada a levantar o capital social deposi-
tado na competente instituição financeira, para fazer face às despe-
sas de escritura, publicações e registo, bem como à aquisição do equi-
pamento necessário à sua instalação e para iniciar a actividade social

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001959800

CORTEGUI � CORTANTES DE GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9097;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/20030529.

Contrato de sociedade

No dia 25 de Fevereiro de 2003, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim, Maria de Fátima da
Lomba Ribeiro Faria, ajudante em exercício, no impedimento da
notária do Cartório, licenciada Olinda de Fátima Esteves, por se
encontrar doente, compareceram:

1.º Miguel de Freitas Fernandes, contribuinte fiscal n.º 150223897,
casado com Maria Eduarda Machado Francisco sob o regime da co-
munhão de adquiridos, natural da freguesia da Costa, concelho de
Guimarães, onde reside na Rua de Alvim, 214, portador do bilhete
de identidade n.º 6458770, emitido em 3 de Julho de 1996, por Lis-
boa;

2.º José Alberto da Costa Oliveira, contribuinte fiscal
n.º 112911811, casado com Emília Ferreira Martins sob o regime
da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Creixomil, con-
celho de Guimarães, residente na Rua de Manuel Peixoto, 270, 3.º,
direito, freguesia e concelho de Guimarães, portador do bilhete de
identidade n.º 5882356, emitido em 9 de Outubro de 1997, por Lis-
boa;

3.º Manuel Cláudio da Silva Guimarães, contribuinte fiscal
n.º 193126273, casado com Paula Cristina Lopes Gonçalves Guima-
rães sob o regime da comunhão de adquiridos, natural de França, re-
sidente na Rua da Maina, 360, freguesia de Urgeses, concelho de Gui-
marães, portador do bilhete de identidade n.º 10666529, emitido em
30 de Maio de 2001, por Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação CORTEGUI � Cortan-
tes de Guimarães, L.da, e tem a sua sede na Rua da Cerca, 105, fre-
guesia de Urgeses, concelho de Guimarães.

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 fabricação de cutelarias,
ferramentas e ferragens.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5250 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
1750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001959001

LEON SHOES, INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9099;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20030602.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Maio de 2003, no 4.º Cartório Notarial de Lisboa,
perante mim, licenciado Carlos Henrique Ribeiro Melon, respectivo
notário, compareceram como outorgantes:

1.ª Maria Augusta da Costa Reis Afonso, divorciada, natural de
Areosa, Viana do Castelo, e residente na Rua de Silvares, 133, Pon-
te, Guimarães;

2.ª Rita Alves Barardo Ribeiro, solteira, maior, natural de São
Jorge de Arroios, Lisboa, cidade onde reside, na Rua do General Fir-
mino Miguel, 3, torre 2, 1.º, que outorga como procuradora de Jean-
-Marie François Noël, de nacionalidade francesa, casado com Patri-
cia Villani no regime da separação de bens, residente na Rua de George
Sand, 7, em Brunoy (Essonne); França; Patrick Marie Jacques Noël,
solteiro, maior, de nacionalidade francesa e residente em La Rivière,
Saint Pierre La Cour (Mayenne), França, e sociedade comercial por
quotas com a firma Noel Portugal, Indústria de Calçado, L.da, pessoa
colectiva n.º 501348336, com sede no Pavilhão G-2 do Parque In-
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dustrial de Guimarães, Ponte, Guimarães, matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial de Guimarães sob o n.º 2128, com o
capital social de 54 867 euros e 77 cêntimos, qualidade que compro-
vou com três procurações que apresentou.

Verifiquei a identidade da segunda outorgante por conhecimento
pessoal e a da primeira pela exibição do bilhete de identidade
n.º 859721, de 19 de Março de 2003, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Declararam as outorgantes, nas suas ditas qualidades:
Que, pela presente escritura, estabelecem entre a primeira outor-

gante e os representados da segunda, uma sociedade comercial por
quotas que adopta a firma Leon Shoes, Indústria de Calçado, L.da, e
tem a sua sede em Guimarães, no Parque Industrial de Guimarães,
Pavilhão G2, freguesia de Ponte, com o capital social de 25 000 eu-
ros, e que se regerá pelo contrato social constante de um documento
complementar, elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Có-
digo do Notariado, cujo conteúdo conhecem perfeitamente, pelo que
é dispensada a sua leitura.

Disseram ainda as outorgantes:
Que, sob sua responsabilidade afirmam que a totalidade do capital

social já se encontra depositado em instituição de crédito à ordem
da sociedade e que a gerente, nomeada no documento complemen-
tar, fica desde já autorizada a movimentar a conta relativa ao depó-
sito das entradas de capital, podendo levantar as quantias de que
necessitar para pagamento das despesas inerentes à constituição da
sociedade, sua instalação, início de actividade e aquisição de estabe-
lecimentos comerciais;

Que, são ainda concedidos poderes à gerente Maria Augusta da
Costa Reis Afonso para, antes do registo definitivo da sociedade,
adquirir para a mesma, nas condições que entender convenientes, um
estabelecimento comercial pertencente à sociedade Noel Portugal,
Indústria de Calçado, L.da

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, respeitante à escritura de 13 de Maio de
2003, lavrado a fl. 9 do livro n.º 847-B do 4.º Cartório Notarial de
Lisboa.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Leon Shoes, Indústria de Calçado, L.da,
e tem sede no Parque Industrial de Guimarães, Pavilhão G2, fregue-
sia de Ponte, concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o fabrico e comercialização de
calçado.

2 � A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades
com objecto diferente do referido neste artigo e, bem assim, asso-
ciar-se em agrupamentos complementares de empresas e consórcios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro, dividido em quatro quotas: uma do valor
nominal de 15 000 euros, na titularidade da sócia Maria Augusta da
Costa Reis Afonso; outra do valor nominal de 5000 euros, na titu-
laridade da sócia Noel Portugal, Indústria de Calçado, L.da, e outras
duas do valor nominal de 2500 euros cada uma, na titularidade, res-
pectivamente, dos sócios Jean-Marie François Noel e Patrick Marie
Jacques Noel.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
limite de duas vezes o capital social, assim como podem os sócios
fazer os suprimentos que a sociedade necessitar, nos termos e nas
condições deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, ficando dependente do
consentimento da sociedade a cessão a favor de terceiros, cabendo,
neste caso, o direito de preferência em primeiro lugar à sociedade e
em segundo lugar aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, assim como a sua representação,
activa ou passiva, em juízo ou fora dele, serão exercidas por um
gerente eleito em assembleia geral, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado.

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

ARTIGO 7.º

A representação voluntária do sócio em assembleias gerais pode
ser deferida a qualquer pessoa, incluindo estranhos à sociedade, me-
diante apresentação de carta de representação.

ARTIGO 8.º

Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à formação da
reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo balanço anual
terão a aplicação que a assembleia geral destinar por maioria sim-
ples dos votos emitidos, podendo deliberar distribuí-los ou afectá-los
a reservas, total ou parcialmente, em qualquer percentagem.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Por acordo entre a sociedade e o respectivo sócio;
b) Por interdição, inabilitação, morte, insolvência, dissolução ou

falência do respectivo titular;
c) Arresto, arrolamento, ou caso a sociedade seja chamada a juízo

para responder por obrigação pessoal do respectivo sócio;
d) Penhora da respectiva quota quando, no prazo de 90 dias, o

seu titular não comprove que já cumpriu a obrigação que esteve na
sua origem;

e) Transmissão de quota com desrespeito do estabelecido no ar-
tigo 5.º do presente contrato ou quando a quota seja dada em pe-
nhor.

2 � A amortização será realizada pelo valor da quota determina-
do pelo último balanço aprovado.

ARTIGO 10.º

É designada gerente Maria Augusta da Costa Reis Afonso, a qual
fica desde já autorizada a, antes de registada a sociedade, efectuar
levantamentos da conta aberta em nome da sociedade junto de ins-
tituição de crédito para fazer face às despesas de constituição, regis-
to e instalação da sociedade e aquisição de estabelecimentos comer-
ciais.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2001928041

SOUSA, FERREIRA & ALMEIDA, L.DA

Sede: Ataínde, Lordelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 503;
identificação de pessoa colectiva n.º 500275866; data da apresenta-
ção: 20030529.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade referente à prestação de contas de 2002.

30 de Maio de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001959818

DONAMARIA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Salgueiral, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4244;
identificação de pessoa colectiva n.º 502983043; data da apresenta-
ção: 20030529.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade referente à prestação de contas de 2002.

30 de Maio de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001927568

RAMIRO GONÇALVES & C.A, L.DA

Sede: Avenida do Conde de Margaride, 588, rés-do-chão,
Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 675;
identificação de pessoa colectiva n.º 500226784; data da apresenta-
ção: 20030529.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade referente à prestação de contas de 2002.

30 de Maio de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001926243

A. FARIA TRADING � SOCIEDADE
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Moura Machado, 291, Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4926;
identificação de pessoa colectiva n.º 503487953; data da apresenta-
ção: 20030603.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade referente à prestação de contas de 2002.

5 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001959826

J. FERNANDO S. OLIVEIRA, L.DA

Sede: Bela, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2364;
identificação de pessoa colectiva n.º 501533141; data da apresenta-
ção: 20030603.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade referente à prestação de contas de 2002.

5 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001959885

RICARDO AMORIM � CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de 19 de Junho, 249, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7785;
identificação de pessoa colectiva n.º 505726114; data da apresenta-
ção: 20030603.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade referente à prestação de contas de 2002.

5 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001959940

JOSÉ DA COSTA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de António da Costa Guimarães, 3105-A,
Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 517;
identificação de pessoa colectiva n.º 500155631; data da apresenta-
ção: 20030603.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade referente à prestação de contas de 2002.

5 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001959893

VENTURA DE FREITAS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua da Pisca, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1967;
identificação de pessoa colectiva n.º 501247866; data da apresenta-
ção: 20030603.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade referente à prestação de contas de 2002.

5 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001959931

TÊXTEIS SALGUEIRAL, L.DA

Sede: Rua do Arqueólogo Mário Cardoso, 381,
Edifício Olímpicos, loja D, Fermentões, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2917;
identificação de pessoa colectiva n.º 501990330; data da apresenta-
ção: 20030603.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade referente à prestação de contas de 2002.

5 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001959923

CENTRO ORTOPÉDICO DO MINHO, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 182,
São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1365;
identificação de pessoa colectiva n.º 500778060; data da apresenta-
ção: 20030603.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade referente à prestação de contas de 2002.

5 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001959842

AURORA RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Sede: Travessa de Trás-Gaia, São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1786;
identificação de pessoa colectiva n.º 501156976; data da apresenta-
ção: 20030603.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade referente à prestação de contas de 2002.

5 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001959834

ELSA RIBEIRO � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de Teixeira de Pascoais, 131, sala 5,
Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7833;
identificação de pessoa colectiva n.º 505578330; data da apresenta-
ção: 20030603.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade referente à prestação de contas de 2002.

4 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000226167

OLIMÓVEL � COMPRA DE PRÉDIOS
PARA REVENDA, S. A.

Sede: Fundevila, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5136;
identificação de pessoa colectiva n.º 500706263; data da apresenta-
ção: 20030603.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade referente à prestação de contas de 2002.

4 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000225594

VILA NOVA DE FAMALICÃO

FABRIFASHION � INDÚSTRIA DE MALHAS
E CONFECÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5834/010430; identificação de pessoa colectiva
n.º 505061775; data da apresentação: 020725.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

4 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2002131449

ALVES AZEVEDO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5874/010524; identificação de pessoa colectiva
n.º 505510472; data da apresentação: 020725.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

4 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2002131430

OLIVEIRA S. M. � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3028/920901; identificação de pessoa colectiva
n.º 502842458; data da apresentação: 020725.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

6 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2002131490

OCTANATRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3490/940228; identificação de pessoa colectiva
n.º 503170879; data da apresentação: 020725.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

6 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2002131481

REVIJOANE � REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5845/010510; identificação de pessoa colectiva
n.º 505447860; data: 020701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225097

LUISENA � FÁBRICA DE TECIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5578/000724; data da apresentação: 020701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225096

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS A. & J. M. REGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3005/920720; identificação de pessoa colectiva
n.º 502804874; data da apresentação: 020701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225095

PURO NORTE, REPRESENTAÇÕES
DE ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4240/970321; identificação de pessoa colectiva
n.º 503869520; data da apresentação: 020701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

1 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225094

CARLOS BASTOS & ALICE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5934; identificação de pessoa colectiva n.º 505577399; data
da apresentação: 020627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225093

S. ROQUE � MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1512; identificação de pessoa colectiva n.º 501617450; data
da apresentação: 020627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225092

EYE CARE COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5278/000403; identificação de pessoa colectiva
n.º 504834444; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225091

AIRJORPINTA � PINTURA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6063/010809; identificação de pessoa colectiva
n.º 505592908/; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225090

IDALINA DA SILVA GUIMARÃES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 191/610912; identificação de pessoa colectiva n.º 503506280;
data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225089
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ARQUEURO GABINETE DE ARQUITECTURA
E ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4155/961223; identificação de pessoa colectiva
n.º 503784443; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225088

IMOBIOL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4881/020299; identificação de pessoa colectiva
n.º 504467816; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225087

BRITOS & MELOS � RESTAURANTE E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4711/980814; identificação de pessoa colectiva
n.º 504212354; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225086

RIOVERÃO FÁBRICA TÊXTIL DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2106/880607; identificação de pessoa colectiva
n.º 501990550; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225085

SOCOTIL � SOCIEDADE COMERCIAL DE TINTAS
E PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2280/890310; identificação de pessoa colectiva
n.º 502122439; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225084

TÊXTIL DE FRADELOS � TINTURARIA
E ACABAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2048/880308; identificação de pessoa colectiva
n.º 501949410; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225083

JOANEL � PRÉ COZINHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5059/990803; identificação de pessoa colectiva
n.º 504489658; data da apresentação: 020705.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225082

JOSÉ FERNANDO & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2380/890810; identificação de pessoa colectiva
n.º 502206969; data da apresentação: 030705.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225081

FORTUNATO & LA SALETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5595/000816; identificação de pessoa colectiva
n.º 505094940; data da apresentação: 030705.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225080

SANTOS & J. AZEVEDO COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRO PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4315/970604; identificação de pessoa colectiva
n.º 503909467; data da apresentação: 030705.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225079

ANA FERNANDA OLIVEIRA � CONFECÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6273/011019; identificação de pessoa colectiva
n.º 505716801; data da apresentação: 020703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2002131260

PRUMO � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6962/020508; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 27/020508.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação PRUMO � Comércio de
Equipamentos Industriais, L.da, e tem a sua sede na Rua da Balaída,
258, freguesia e concelho de Vila Nova de Famalicão.
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2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para conselho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, representação,
importação e exportação de máquinas e equipamentos para a indús-
tria, nomeadamente indústria química.

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, uma do valor nominal de
4750 euros, pertencente ao sócio Pedro Miguel Carneiro Gonçalves
Serôdio, e outra do valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia
Ana Gomes da Silva.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 100 000 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 Pedro Miguel Carneiro Gonçalves Serôdio, 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 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.

Está conforme.

28 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2003067140

MAGASILCONF � CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5921/010615; identificação de pessoa colectiva
n.º 505497727; data da apresentação: 020704.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2002131341

AZEVEDO DA COSTA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 523/711027; identificação de pessoa colectiva n.º 500320896;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: of. 15, 17 e 18/030103.

Certifico que Mário de Azevedo e Silva cessou funções de geren-
te, em 19 de Dezembro de 2002, por renúncia, o capital foi elevado
à cifra de 50 000 euros, tendo sido alterados os artigos 3.º e 5.º, corpo
e § 1.º, que ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em seis quotas, sendo duas no valor
nominal de 1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Jor-
ge Luís Passos de Azevedo e Luís Filipe Passos de Azevedo, como
seus bens próprios; duas no valor nominal de 11 250 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Jorge Luís Passos de Azeve-
do e Luís Filipe Passos de Azevedo, como bens comuns dos seus
respectivos casais, e duas no valor nominal de 12 500 euros cada,
pertencentes uma a cada uma das sócias Maria de Fátima Passos de
Azevedo e Maria Fernanda Passos de Azevedo.

5.º

A gerência, administração e representação da sociedade, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, pertencem a todos os sócios, já
nomeados gerentes, com dispensa de caução e com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos ou
documentos de responsabilidade é necessária a intervenção conjunta
de dois gerentes.

Está conforme.

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

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2000451977

MALHINTER � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1631/850719; identificação de pessoa colectiva
n.º 501523766; inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 22/
030401.

Certifico que o capital foi reduzido à cifra de 359 134,46 euros,
tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado nos demais
bens e valores da escrita social, é de 359 134 euros e 46 cêntimos e
está dividido em quatro quotas, sendo duas de 134 675 euros e 43 cên-
timos e outras duas de 44 891 euros e 80 cêntimos, pertencendo a
cada um dos sócios, uma quota de 134 675 euros e 43 cêntimos e
outra de 44 891 euros e 80 cêntimos.

ARTIGO 4.º

A gerência, administração e representação da sociedade compe-
tem aos gerentes, até ao número de três, sócios ou não, nomeados
em assembleia geral, que fixará as respectivas remunerações e com
dispensa de caução.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Henrique Gon-
çalves Brandão e António Mesquita Martins Ferrão.

§ 2.º A sociedade fica obrigada em todos os seus actos, contratos
ou documentos de responsabilidade, mesmo na compra ou venda de
viaturas automóveis, para e da sociedade, com a intervenção de dois
gerentes, salvo nos actos de mero expediente em que é suficiente a
intervenção de um deles

§ 3.º É expressamente vedado aos gerentes responsabilizar a so-
ciedade em actos, contratos ou documentos que não digam respeito
aos negócios sociais.

Está conforme.

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

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2001386699
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ELANTEX � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3426/931123; identificação de pessoa colectiva
n.º 502164042; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 27/
030414.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 2.º, aditado o § úni-
co, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ELANTEX � Sociedade Imobiliária,
L.da, com sede na Rua de Adriano Pinto Basto, Edifício Vinova,
loja 11, da freguesia e concelho de Vila Nova de Famalicão.

ARTIGO 2.º

§ único. A sociedade fica autorizada a adquirir participações em
sociedades com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

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

21 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2001900988

ADELINO DA CUNHA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4926/990224; identificação de pessoa colectiva
n.º 501279377; data da apresentação: 020710.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2002131422

I. C. S. T. � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES
SANTA TECLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6022/010724; identificação de pessoa colectiva
n.º 505503654; data da apresentação: 020704.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2002131309

FIOAGRA � BOBINAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4335/970704; identificação de pessoa colectiva
n.º 503927392; data da apresentação: 020703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2002131252

GARBO � COMÉRCIO E CONFECÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5202/000125; identificação de pessoa colectiva
n.º 502945419; data da apresentação: 020703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2002131287

JOSÉ PEREIRA & VIEIRA COSTA � COMÉRCIO
DE LOUÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5273/000330; identificação de pessoa colectiva
n.º 504928848; data da apresentação: 020701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225103

QUINTA DA LAGE � EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5729/010116; identificação de pessoa colectiva
n.º 505281007; data da apresentação: 020701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225102

I. F. P. INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2780/910702; identificação de pessoa colectiva
n.º 502588349; data da apresentação: 020701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225101

FAMIPIM GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5750/010209; data da apresentação: 020701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225100

FRIGOCAR � REFRIGERAÇÃO COMERCIAL
E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1951/870616; identificação de pessoa colectiva
n.º 501843752; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225099

TECLATEX INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4489/980116; identificação de pessoa colectiva
n.º 504051725; data da apresentação: 020701.
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Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

1 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225098

DECORGAM � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4260/970415; identificação de pessoa colectiva
n.º 503869317; data da apresentação: 020703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira Sá Araújo. 2003086714

ADORNO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4259/970415; identificação de pessoa colectiva
n.º 503869309; data da apresentação: 020703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira Sá Araújo. 2003086722

POLIFAM � COMÉRCIO DE MATERIAIS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4226/970313; identificação de pessoa colectiva
n.º 503842400; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 12;
números e data das apresentações: 20 e 21/030519.

Certifico que foi depositada acta de onde consta a cessação de
funções da gerente Alexandra Manuela Pimenta de Almeida Mota,
em 15 de Maio de 2002, por renúncia, e a designação da gerente
Margarida da Conceição Pimenta de Almeida Mota, em 15 de Maio
de 2002.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000431828

VAPORJANE � MONTAGENS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5588/000802; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000224968

COMBUSCARDAL � SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3675/950112; data da apresentação: 020727.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000224966

DELCON � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2692/910114; identificação de pessoa colectiva
n.º 502488425; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000224965

ESTAMPARIA JOCOLOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2137/880517; identificação de pessoa colectiva
n.º 501987665; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000224963

DUARTE & GUIMARÃES � EXTRACÇÃO DE AREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2129/880420; identificação de pessoa colectiva
n.º 501969730; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000224962

M M � SALDANHA TALHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3869/951025; identificação de pessoa colectiva
n.º 505512769; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000224961

MAGDA & NATÁLIA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5933/010621; identificação de pessoa colectiva
n.º 505512769; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000224960

ABEL NOVAIS IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3942/960201; identificação de pessoa colectiva
n.º 503597740; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000224959

CPIFSCOM COMÉRCIO DE PRODUTOS INFORMÁTICOS
FORMAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6320/011108; identificação de pessoa colectiva
n.º 505780640; data da apresentação: 020628.
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Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000224958

TOLDOS CARDOSO & MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3382/930831; identificação de pessoa colectiva
n.º 503066940; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000224957

TN � TRANSPORTES M. SIMÕES NOGUEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 401/681002; identificação de pessoa colectiva n.º 500173621;
data da apresentação: 020701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000224956

MIGUEL SAMPAIO INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3758/950602; identificação de pessoa colectiva
n.º 503442909; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000224955

DAPEPAJEANS � ACABAMENTOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6955/20020422; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 24/020422.

Certifico que entre José Pedro de Magalhães Pereira, José Paulo
de Magalhães Pereira e Daniel Joaquim de Magalhães Pereira foi
constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contra-
to seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação DAPEPAJEANS � Aca-
bamentos Têxteis, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre Domingos
J. Pereira, 1289, freguesia de Louro, concelho de Vila Nova de Fa-
malicão.

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 prestação de serviços de
acabamentos têxteis, bem como de engomadoria e embalagem de
artigos de vestuário e têxteis lar.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
2000 euros, pertencente ao sócio Daniel Joaquim de Magalhães Pe-

reira, e duas iguais do valor nominal de 4000 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 aos sócios José Pedro de Magalhães Pereira e José Paulo de
Magalhães Pereira, 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.

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 qualquer

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.

Está conforme.

26 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2003053379

VILA VERDE

OURIVESARIA MÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 384/
931004; identificação de pessoa colectiva n.º 503086690; data da
apresentação: PC 20030520.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe  refe-
rentes ao ano de 2002.

Está conforme.

20 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002010161

COSTA & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 600/
980220; identificação de pessoa colectiva n.º 504123661; data da
apresentação: PC 20030520.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe  refe-
rentes ao ano de 2002.

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002010153

QUINTA DE MOURIZ � EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1244/
20030523; identificação de pessoa colectiva n.º P506552292; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030523.
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Certifico que, por escritura de 5 de Maio de 2003, José Machado
Soares e Isaura Simões da Silva Soares constituíram a sociedade em
epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Quinta de Mouriz � Eventos, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é no lugar de Mouriz, freguesia de Pico
de Regalados, concelho de Vila Verde.

2 � A gerência poderá, não carecendo da prévia deliberação dos
sócios, deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste nos serviços de eventos, congres-
sos, colóquios, casamentos, baptizados, recepções, actividades turís-
ticas, nomeadamente turismo no espaço rural.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor no-
minal de 4000 euros, pertencente ao sócio José Machado Soares, e
outra no valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Isaura
Simões da Silva Soares.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de 10 000 euros.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos
a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quota, quando a favor de outras pessoas que
não os sócios, carece do consentimento da sociedade, conferindo a
esta, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lu-
gar, o direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

É permitida a amortização de quotas pela sociedade, nos seguin-
tes casos:

a) Insolvência ou falência do respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento da quota;
c) Quando o sócio pratique actos em prejuízo dos interesses soci-

ais.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado pelos sócios, é exercida pelos gerentes em
cada momento nomeados.

2 � A sociedade fica vinculada pela intervenção de um gerente.
3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Machado Soares.

Está conforme.

28 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2003283706

VIZELA

TRICOLOR ESTAMPARIA, L.DA

Sede: Bouças, Infias, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 345/011019;
identificação de pessoa colectiva n.º 504142437; inscrições n.os 2 e
5; números e data das apresentações: 1 e 4/030530.

Certifico que, pelas inscrições n.os 2 e 5, foi registado o aumento
de capital, redenominação do capital social em euros e alteração do
contrato e unificação de quota. Aumento com 8004,80 euros, sendo
6724,64 euros, por incorporação de reservas livres, e 1280,16 eu-
ros, por incorporação de reservas legais, subscrito por todos os só-

cios na proporção das respectivas quotas a que acresce, e alteração
do artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma com o valor nominal de 5000 euros e pertence uma a cada
um dos sócios, Jorge Alexandre Ferreira da Silva e Francisco Fer-
reira da Silva.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme.

3 de Junho de 2003. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000251498

S. R. I. � SOCIEDADE REUNIDA DE INDÚSTRIAS, L.DA

Sede: Avenida dos Bombeiros Voluntários, 201,
São Miguel das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 19/010528;
identificação de pessoa colectiva n.º 500897212; data da apresenta-
ção: 030602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

4 de Junho de 2003. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000251471

VALVICONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Avenida dos Bombeiros Voluntários, bloco 4,
rés-do-chão, esquerdo, São Miguel das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 25/010530;
identificação de pessoa colectiva n.º 501393110; data da apresenta-
ção: 030602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

4 de Junho de 2003. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000250815

VESKID � COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Sede: Rua de Amaro de Sousa, 408, São João das Caldas,
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 770/
030530; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/030530.

Certifico que:
1.º António da Silva Ferreira, número de identificação fiscal

136494820, bilhete de identidade n.º 1842910, de 9 de Fevereiro de
2000, dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, natural da fre-
guesia de São João das Caldas de Vizela, do concelho de Vizela, onde
reside na Rua do Comendador José Luís Almeida, 181, casado no
regime da comunhão geral com a segunda outorgante;

2.º Maria de Lurdes Ferreira, número de identificação fiscal
156531038, bilhete de identidade n.º 853013, de 8 de Novembro de
2000, dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, natural da refe-
rida freguesia de São Miguel das Caldas de Vizela, casada como se
disse com o primeiro outorgante e com ele residente;

3.º José Miguel da Silva Ferreira, número de identificação fiscal
156530970, bilhete de identidade n.º 6668220, de 20 de Maio de
1999, dos Serviços de Identificação Civil do Porto, natural da fre-
guesia de Massarelos, do concelho do Porto, residente na Rua do
Professor Mota Pinto, 206, 9.º, frente, freguesia de Ramalde, do
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concelho do Porto, casado no regime da comunhão de adquiridos
com Ana Paula Pimenta de Almeida Pinto Ferreira;

4.º Natal Alberto da Silva Ferreira, número de identificação fis-
cal 156530961, bilhete de identidade n.º 7075793, de 1 de Outu-
bro de 1998, dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, natural
da Bélgica, residente na Rua do Baixinho, 101, da freguesia de
Castelões de Cepeda, do concelho de Paredes, casado no regime da
comunhão de adquiridos com Helena Maria Carneiro Almeida Ar-
repia Ferreira;

5.º Carlos Manuel da Silva Ferreira, número de identificação fis-
cal 156530953, carta de condução BR-20025, emitida em 13 de No-
vembro de 1987, pela Direcção de Braga, natural de França, resi-
dente na Praça de Rodrigues Ferreira, 50, 9.º, B, na cidade de Santo
Tirso, casado no regime da comunhão de adquiridos com Maria José
Simões Nunes Rodrigues Ferreira;

6.º Maria Inês Andrade de Matos Ferreira, número de identifica-
ção fiscal 175605777, viúva, natural da freguesia e concelho de Santo
Tirso, onde reside na Rua do Professor Sampaio Carvalho, Edifício
Lante, apartamento 401;

7.º Eduardo Hermínio Pires Cruz, número de identificação fiscal
136424333, bilhete de identidade n.º 2997145, de 27 de Novembro
de 1995, dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, natural da
freguesia de Aves, do concelho de Santo Tirso, residente na Rua de
Sacadura Cabral, 134, 3.º, esquerdo, na cidade de Santo Tirso, casado
no regime da comunhão de adquiridos com Maria Bernardete Fer-
nandes de Faria; e

8.º Elisabete Brandão Machado, número de identificação fiscal
102573182, bilhete de identidade n.º 2859044, de 29 de Junho de
1998, dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, natural da fre-
guesia de Rebordões, do concelho de Santo Tirso, residente no lugar
de Samoça, freguesia de Roriz, do concelho de Santo Tirso, casada
no regime da comunhão de adquiridos com Antero Fernando Freire
de Bessa Ribeiro.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos referidos
bilhetes de identidade e carta de condução com excepção da sexta
outorgante que verifiquei por declaração dos abonadores adiante in-
dicados.

E pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, consti-
tuem entre si uma sociedade anónima que se regerá pelas disposições
constantes dos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação VESKID � Comércio Inter-
nacional, S. A., e tem a sua sede na Rua de Amaro de Sousa, 408,
freguesia de São João das Caldas de Vizela, do concelho de Vizela, e
durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, representação, dis-
tribuição, importação e exportação de grande variedade de produtos
nomeadamente: vestuário, calçado, óculos, acessórios, marroquinaria
e artigos de puericultura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 75 000 euros, representado por 75 000 acções com o valor
nominal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 4.º

1 � As acções serão nominativas.
2 � Haverá títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e 10 000 ac-

ções.
3 � Os títulos, provisórios ou definitivos, representativos de

acções deverão ser assinados pelo presidente do conselho de admi-
nistração e um administrador, podendo uma das assinaturas ser feita
por chancela.

ARTIGO 5.º

1 � A transmissão de acções entre accionistas é livre.
2 � Na transmissão de acções a terceiros não accionistas os de-

mais accionistas gozam de direito de preferência, devendo exercer
tal direito, sob pena de caducidade, através de carta registada com
aviso de recepção a enviar ao cedente, nos oito dias úteis seguintes,
contados da data em que este comunique a sua intenção de transmi-
tir as acções.

3 � Sendo dois ou mais os preferentes, abrir-se-á licitação entre
eles, revertendo o excesso para o transmitente.

ARTIGO 6.º

Sob proposta do conselho de administração, a sociedade poderá
emitir obrigações nos termos da lei; as condições da emissão serão
fixadas na respectiva deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A administração de todos os negócios e interesses da sociedade
será exercida por um conselho de administração composto por três
membros, a eleger em assembleia geral; ficam, porém, excluídos dos
poderes da administração os de adquirir, alienar ou onerar quaisquer
bens imóveis.

ARTIGO 8.º

A sociedade vincula-se pela intervenção conjunta de dois admi-
nistradores.

ARTIGO 9.º

A fiscalização da sociedade será efectuada por um fiscal único,
que será um revisor oficial de contas, e terá como suplente um ou-
tro revisor oficial de contas, eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral da sociedade é constituída exclusivamen-
te pelos accionistas com direito a voto.

2 � Têm direito a voto os accionistas que detenham pelo menos
100 acções.

3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam.

4 � Sob proposta do conselho de administração a assembleia geral
pode decidir subscrever, adquirir, alienar ou onerar participações no
capitai social de outras sociedades de responsabilidade limitada, seja
qual for o objecto social.

5 � Sob proposta do conselho de administração a assembleia geral
pode decidir da abertura de sucursais, filiais ou outras formas de re-
presentação.

ARTIGO 11.º

1 � O exercício social coincidirá com o ano civil.
2 � O lucro distribuível do exercício terá o destino que a assem-

bleia geral aprovar, podendo esta optar pela sua não distribuição,
total ou parcial, afectando-o então à constituição de quaisquer re-
servas de interesse da sociedade.

3 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada
pela assembleia geral e poderá assumir a forma de remuneração fixa,
percentagem nos lucros ou outros benefícios, em conjunto ou ape-
nas em alguma dessas modalidades.

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

ARTIGO 12.º

O mandato dos primeiros corpos sociais inicia-se de imediato e
estes têm a seguinte composição:

Conselho de administração: presidente, Maria Inês Andrade de
Matos Ferreira, viúva, residente na Rua do Professor Sampaio Car-
valho, Edifício Lante, apartamento 401, freguesia de Santo Tirso,
do concelho de Santo Tirso; administradores: Eduardo Hermínio
Pires Cruz, casado, residente na Rua de Sacadura Cabral, 134, 3.º,
esquerdo, freguesia de Santo Tirso, do concelho de Santo Tirso, e
José Miguel da Silva Ferreira, casado, residente na Rua do Profes-
sor Mota Pinto, 206, 9.º, frente, freguesia de Ramalde, concelho
do Porto.

Mesa da assembleia geral: presidente, Dr. José Mário Oliveira
Pinho, casado, residente no Centro Comercial Jardim, 1.º, esquerdo,
freguesia de São Miguel das Caldas de Vizela, do concelho de Vizela;
secretário, Dr. João Pedro Moreira de Mesquita e Sousa, casado,
residente na Rua de Ernesto Korrodi, 25, freguesia de Nogueiró, do
concelho de Braga.

Fiscal único: Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e Mário Gui-
marães, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 148, Avenida
de 31 de Janeiro, 31, rés-do-chão, Braga, representada por Maria
Manuela Alves Malheiro, revisora oficial de contas n.º 916; suplen-
te, António Manuel Pinheiro Fernandes, revisor oficial de contas
n.º 993, Rua de Bernardo Cerqueira, 50, sala AP, cidade de Braga.

Declararam ainda os outorgantes que os administradores ora de-
signados ficam desde já autorizados:

a) A levantar o capital social depositado em nome da sociedade
na respectiva instituição bancária, para fazer face às despesas de
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escritura, publicação e registo, bem como à aquisição do equipamento
e do material necessários à sua instalação e início de actividade; e

b) A celebrar negócios jurídicos em nome da sociedade, nomeada-
mente quaisquer contratos de locação financeira e aquisição de veí-
culo automóvel.

Conferida, está conforme.

3 de Junho de 2003. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000251480

PININVEST � SGPS, S. A.

Sede: Enxertos, São Miguel das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 725/021014;
identificação de pessoa colectiva n.º 506240894; data da apresenta-
ção: 030529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

2 de Junho de 2003. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000251536

SOTORCE � SOCIEDADE DE FIOS TÊXTEIS, S. A.

Sede: Valmonte, Santo Adrião, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 372/011029;
identificação de pessoa colectiva n.º 500275092; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 15 e inscrição n.º 16; números e data das apresentações:
4 e 5/030529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15, foi registada a cessação de
funções de administradores de José Adriano de Freitas Vaz Pinheiro,
Avelino Narciso de Freitas Vaz Pinheiro, Paulo Alexandre de Freitas
Vaz Pinheiro, José Alfredo Teixeira Azevedo e Abílio Rogério de Frei-
tas Barbosa de Matos, por renúncia, em 31 de Março de 2003.

E pela inscrição n.º 13 foi registada a designação, em 31 de Mar-
ço de 2003, para o quadriénio de 2003-2006:

Conselho de administração: grupo A � José Adriano de Freitas
Vaz Pinheiro, presidente; Avelino Narciso de Freitas Vaz Pinheiro e
Paulo Alexandre de Freitas Vaz Pinheiro, vogais; grupo B � José
Alfredo Teixeira Azevedo e Abílio Rogério de Freitas Barbosa de
Matos, vogais.

Foi depositado o texto actualizado do contrato da sociedade.

Conferida, está conforme.

3 de Junho de 2003. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000251510

DOMINGOS VAZ PINHEIRO, S. A.

Sede: Bairro, Tagilde, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 370/011029;
identificação de pessoa colectiva n.º 500929165; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 17 e inscrição n.º 18; números e data das apresentações:
6 e 7/030529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17, foi registada a cessação
de funções de administradores de José Adriano de Freitas Vaz Pinhei-
ro, Avelino Narciso de Freitas Vaz Pinheiro, Paulo Alexandre de Freitas
Vaz Pinheiro, José Alfredo Teixeira Azevedo e Abílio Rogério de
Freitas Barbosa de Matos, por renúncia, em 31 de Março de 2003.

E pela inscrição n.º 18 foi registada a designação, em 31 de Mar-
ço de 2003, para o quadriénio de 2003-2006:

Conselho de administração: grupo A � José Adriano de Freitas
Vaz Pinheiro, presidente; Avelino Narciso de Freitas Vaz Pinheiro e
Paulo Alexandre de Freitas Vaz Pinheiro, vogais; grupo B � José

Alfredo Teixeira Azevedo e Abílio Rogério de Freitas Barbosa de
Matos, vogais.

Foi depositado o texto actualizado do contrato da sociedade.

Conferida, está conforme.

3 de Junho de 2003. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000251501

VAZ PINHEIRO IMOBILIÁRIA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Sede: Enxertos, São João das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 375/011029;
data da apresentação: 030529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

2 de Junho de 2003. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000251528

BRAGANÇA
BRAGANÇA

ÍMAN � ESTUDOS, CONSULTORIA E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1446/
020606; identificação de pessoa colectiva n.º 506159353; data da
apresentação: 030606.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

5 de Junho de 2003. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 2001417713

A VOZ DO NORDESTE � EDIÇÕES
E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 458/
870907; identificação de pessoa colectiva n.º 501875417; data da
apresentação: 030603.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2001417390

DESPORTOS HUMBERTO MORAIS � COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE DESPORTO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 973/
960823; identificação de pessoa colectiva n.º 503699837; data da
apresentação: 030602.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

2 de Junho de 2003. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 2001417489

TOTIVA � GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE
BRIGANTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 502/
890214; identificação de pessoa colectiva n.º 502106190; data da
apresentação: 030602.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

2 de Junho de 2003. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 2001417497

CARLA FERNANDES � FABRICO DE PASTELARIA
E SNACK-BAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1560/
030528; identificação de pessoa colectiva n.º 506580857; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/030528.

Certifico que Carla de Fátima Pinto Fernandes, casada com Eu-
rico Teixeira Fernandes de Castro na comunhão de adquiridos, cons-
titui uma sociedade unipessoal, que se rege nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carla Fernandes � Fabrico de Paste-
laria e Snack-Bar, Unipessoal, L.da, tem a sede no Condomínio Aba-
de Baçal, lote D, entrada B, 2.º, esquerdo, Bragança.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
deslocada para outro local, dentro do concelho de Bragança ou para
concelho limítrofe e, bem assim, poderá a gerência abrir sucursais,
filiais, agências ou outras formas de representação local.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico de todos os tipos de
pastelaria para revenda com snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, em dinheiro, é do montante de 10 000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente à
única sócia, Carla de Fátima Pinto Fernandes.

1 � A quota encontra-se totalmente realizada em dinheiro.
2 � O sócio pode fazer suprimentos à sociedade, nos termos e

condições a acordar. Podem ser exigidas à sócia prestações suple-
mentares ao capital, proporcionais às respectivas quotas, até ao tri-
plo do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência, a administração da sociedade e a sua representação,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, competem ao sócio ou
não, ficando nomeada gerente Carla de Fátima Pinto Fernandes, sendo
suficiente a sua assinatura para vincular a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

ARTIGO 5.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação do sócio, a
sociedade continuará com os herdeiros do falecido, do interditado
ou inabilitado, que designarão um, de entre si, que a todos represente
na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar a quota, desde que seja objecto de pe-
nhora, arresto ou por qualquer forma sujeita a arrematação judicial.

§ único. A quota será amortizada pelo valor que à mesma venha
a ser atribuído para o efeito, em prestações semestrais e iguais.

ARTIGO 7.º

Disposição transitória

O gerente pode proceder ao levantamento de importâncias do
depósito, feito no Banco Santander, do balcão de Bragança, para o
pagamento de despesas inerentes a constituição da sociedade e res-
pectivo registo, e ainda para o pagamento de equipamento, mobi-
liário e material, destinados ao exercício da actividade social e à ins-
talação da sede da referida sociedade.

28 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2001417738

VINHAIS

TALHO DIAS & DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 113; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503572365.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas do exercício de 2002.

6 de Junho de 2003. � A Conservadora, Armandina Alves
Agrochão. 2001822502

CASTELO BRANCO
BELMONTE

CONVENTO DE BELMONTE � INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Serra da Esperança, Belmonte

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 144/
960603; inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 1/030523.

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

Montante do aumento: 224 550 euros, realizado quanto a
145 758 euros, mediante conversão de suprimentos, e quanto a
78 792 euros, em dinheiro, pelos accionistas, e representado pela
emissão de 45 000 novas acções, no valor nominal de 4,99 euros cada.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta da re-
ferida sociedade.

Conferida, está conforme.

2 de Junho de 2003. � A Conservadora Interina, Aida Maria
Porfírio Mendes. 1000225205

SEBEL � SOCIEDADE DE EMPREITADAS
DE BELMONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 70/
900423; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e ap. n.º 4; núme-
ros e data das apresentações: of. da Av. 1 Ap. 02/030530, of. da
Av. 2 Ap. 03/030530 e Ap. 04/030530.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram re-
gistados os seguintes factos:

1.º Cessação de funções da gerente: Paula Cristina Martins
Cameira, por renúncia, em 19 de Abril de 1995.

2.º Cessação de funções da gerente: Cármen Maria Martins
Cameira de Almeida, por renúncia, em 19 de Abril de 1995.

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º
Capital: 14 963,94 euros.
Sócios e quotas após unificação: Maximino Fernandes Alves

Cameira, com uma quota de 12 469,95 euros, e Manuel Joaquim
Martins Cameira, com uma quota de 2493,99 euros.

Forma de obrigar: a assinatura de qualquer um dos gerentes.

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

Conferida, está conforme.

4 de Junho de 2003. � A Conservadora Interina, Aida Maria
Porfírio Mendes. 1000225143

CASTELO BRANCO

GRINCOP � GRÁFICA INFORMÁTICA E CÓPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1125/911010; identificação de pessoa colectiva n.º 502635673;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 7/20030424.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
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foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial do
pacto.

Aumento subscrito pelos sócios José Manuel Pereira Viegas
Capinha, casado na comunhão de adquiridos com Maria da Concei-
ção Santos Lopes Capinha, e Luís Manuel dos Santos Correia, ca-
sado na comunhão de adquiridos com Maria Hortense Nunes Mar-
tins, na proporção das respectivas quotas e em reforço das mesmas.

Alteração: aditado o § único ao artigo 2.º e alterado o artigo 3.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

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

Mais certifico que ficou depositado na pasta própria da sociedade
o texto do contrato, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

2 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2002922969

COVILHÃ

IPORC � INSTALAÇÕES PORCINAS DA COVILHÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1239/
800414; identificação de pessoa colectiva n.º 500954577; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20021129.

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

Cessação de funções do gerente Francisco Bento.
Data: 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme.

10 de Abril de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2000408605

IPORC � INSTALAÇÕES PORCINAS DA COVILHÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1239/
800414; identificação de pessoa colectiva n.º 500954577; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 12/20020314.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenominação.
Capital: 9 422 654$, após o reforço de 22 654$, subscrito em

numerário pelos dois sócios, com 11 327$ cada.
Artigos alterados: 3.º, 4.º, 5.º e 6.º, os quais fiam com a seguinte

redacção:
Artigos eliminados: 7.º, 8.º e 9.º

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 47 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 23 500 euros, pertencendo uma ao sócio Pedro Luís dos Santos
Gama e outra à sócia Alda Maria Freches Batista.

§ único. Pode haver prestações suplementares de capital até ao
décuplo do capital social, desde que votadas por unanimidade dos
sócios e poderão ser feitos suprimentos desde que, previamente, a
assembleia geral delibere os seus montantes e demais condições.

ARTIGO 4.º

Para a gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, são des-
de já nomeados gerentes os sócios, Pedro Luís dos Santos Gama e

Alda Maria Freches Batista, e para obrigar a sociedade em quaisquer
actos ou contratos bastará a intervenção de qualquer um dos gerentes.

§ 1.º É necessária a intervenção de dois quaisquer futuros geren-
tes, salvo deliberação em contrário da assembleia geral que os de-
signe.

§ 2.º A sociedade poderá constituir mandatários nos termos do
artigo 256.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão, a título gratuito ou oneroso, de quotas entre
os sócios ou destes para pessoas que possam ser seus herdeiros legi-
timários, é livre; mas para outras pessoas depende do prévio e ex-
presso consentimento dos restantes sócios que gozarão do direito de
preferência, em primeiro lugar, gozando a sociedade do mesmo di-
reito, em segundo lugar.

§ único. Em qualquer caso de cessão ou transmissão onerosa ou
gratuita a pessoas que não sejam sócias ou seus potenciais herdeiros
legitimários será ainda imprescindível o consentimento da sociedade,
que ficará com o direito de poder amortizar a quota no caso de não
lhe interessar o ingresso dos indigitados cessionários ou adquirentes.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de acordo com o titular
e ainda nos casos de arrolamento, arresto ou outra providência cau-
telar, penhora ou outra forma de apreensão da quota, se não houver
oposição dos sócios ou desde que transite em julgado decisão defini-
tiva que julgue subsistentes tais factos.

2 � O valor da amortização forçada será o do último balanço
aprovado, salvo quando a lei, imperativamente, determinar diferen-
te contrapartida.

3 � Qualquer quota, quando amortizada, pode figurar no balanço,
a fim de, posteriormente, ser alienada, podendo ser subdividida em
várias quotas.

4 � Para proceder à amortização de quotas pode a sociedade, por
maioria simples, deliberar que haja prestações suplementares de ca-
pital até ao limite do valor das amortizações, desde que tal seja ne-
cessário ou conveniente e desde que o seu montante não exceda o
limite estabelecido no § único do artigo 3.º

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida. Está conforme.

10 de Abril de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2000408613

IQUETAL � CENTRO DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1680/
891025; identificação de pessoa colectiva n.º 502237805; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 15/20021212.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Dezembro de 2002.

Conferida. Está conforme.

12 de Abril de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2000408834

FARMÁCIA SÃO JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1172/
781226; identificação de pessoa colectiva n.º 500739927; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20021220.

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

Cessação de funções da gerente Maria Celeste da Silva Tavares
Pinto Ribeiro, por renúncia.

Data: 26 de Setembro de 2002.

Conferida. Está conforme.

12 de Abril de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2000408850
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FARMÁCIA SÃO JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1172/
781226; identificação de pessoa colectiva n.º 500739927; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 10/20021220.

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

Alteração parcial do pacto.
Artigos alterados: 3.º e 4.º, os quais ficaram com a seguinte redac-

ção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas do valor nominal de 2500 euros cada
uma, pertencentes à sócia Maria Helena Rossa Pereira dos Santos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Maria Helena Rossa
Pereira dos Santos, desde já nomeada gerente, sendo suficiente a
intervenção de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida. Está conforme.

12 de Abril de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2000408869

VALENTE DA SILVA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1477/
860624; identificação de pessoa colectiva n.º 501685391; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 13/20021220.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Novembro de 2002.

Conferida. Está conforme.

12 de Abril de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2000408893

IDANHA-A-NOVA

RÁDIO CLUBE DE MONSANTO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 162/920129; identificação de pessoa colectiva n.º 501842403;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: 4 e 5/030429.

Certifico que Joaquim Manuel da Fonseca, Laura Eugénia Cunha
Mendes Pedro e Maria Amélia Martins Mendonça da Fonseca, ces-
saram as funções de presidente, secretária e tesoureira da direcção,
respectivamente, da cooperativa em epígrafe, por renúncia, em 31 de
Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001502877

RÁDIO CLUBE DE MONSANTO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula n.º 162/
920129; identificação de pessoa colectiva n.º 501842403; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 2/030407.

Certifico que Joaquim Manuel da Fonseca, Maria Amélia Martins
Mendonça da Fonseca e Laura Eugénia Cunha Mendes Pedro, foram
designados directores, nos cargos de presidente, tesoureira e secretá-
ria, respectivamente, para o triénio de 2004-2006.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001502621

PENAMACOR

PENAZEITES � AZEITES TRADICIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula n.º 87/
971217; identificação de pessoa colectiva n.º 504029525; inscrições
n.os 3 e 15; números e data das apresentações: 3 e 8/030522.

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

O gerente Francisco Gregório Frade Claros, cessou as suas fun-
ções de gerente, por renúncia, em 22 de Abril de 2003.

Nomeação de gerente da sociedade, o sócio João Calça Realinho.

Está conforme.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na respectiva
pasta.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante em exercício, Ana Maria
Monteiro Coutinho. 2001778333

PROENÇA-A-NOVA

PROENÇARTE � CONSTRUÇÃO E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 230/20030424; identificação de pessoa colectiva n.º P506556298;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20030424.

Certifico que entre João Luís Dias Fernandes, casado com Ilda
Paula da Silva Filipe Ribeiro Condeixa, e José Gomes da Costa, ca-
sado com Maria de Lurdes Lamas Braz Costa, ambos casados no re-
gime de comunhão de adquiridos, constituíram entre si uma socie-
dade por quotas, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

1 � Que pela presente escritura deliberam constituir entre si uma
sociedade comercial por quotas que adopta a firma PROENÇARTE �
Construção e Venda de Imóveis, L.da, e tem sede na Rua da Igreja, 8,
1.º, direito, freguesia e concelho de Proença-a-Nova.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes
e serem criadas sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção social no País ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste na construção civil, nomeadamente
construção de edifícios para venda, compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim.

3.º

A sociedade poderá adquirir participações em outras sociedades,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, cada uma no valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, João Luís
Dias Fernandes e José Gomes da Costa.

5.º

1 � A cessão ou transmissão de quotas dependem do consenti-
mento da sociedade, excepto quando efectuadas em benefício dos
sócios.

2 � Na cessão ou transmissão de quotas a estranhos, têm os só-
cios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo, direito de prefe-
rência na aquisição.

6.º

1 � Mediante deliberação dos sócios, pode a sociedade amortizar
qualquer quota, nos seguintes casos:

a) No caso de cedência de quotas sem o consentimento da socie-
dade;

b) Quando qualquer quota for arrestada, arrolada, penhorada ou,
em geral, apreendida judicial ou administrativamente;

c) Por acordo com o respectivo titular.
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2 � Salvo no caso da alínea c), a amortização será efectuada pelo
valor da quota determinado pelo último balanço aprovado.

7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for acordado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

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

8.º

1 � As assembleias gerais, salvo se a lei impuser outras formali-
dades ou prazos, serão convocadas por carta registada com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral, poderá
fazer-se representar por outro sócio ou por pessoa estranha à socie-
dade, mediante simples carta dirigida à sociedade e por ele assinada.

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado afim de fazer face às despesas de constituição e registo
da mesma e aquisição de bens e equipamentos.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001797702

LUSOCOALHO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ENZIMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 62/950418; identificação de pessoa colectiva n.º 500709327; ins-
crições n.os 8 e Of. 9 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números
e data das apresentações: 5 e 7/20020417.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuada a cessação das funções de gerente de José Ribeiro Martins, em
27 de Março de 2002, por renúncia.

Mais certifico que é do seguinte teor a inscrição n.º 8:
Apresentação n.º 7/20020417.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Gerência: a sociedade será representada, em juízo e fora dele, acti-

va e passivamente, pela sócia Carla de São José Pequito Martins, que
desde já fica nomeada gerente, e além dos poderes próprios da admi-
nistração, fica com poderes para alienar por título oneroso quaisquer
bens sociais, móveis ou imóveis, dar em penhor os bens ou direitos da
sociedade, contrair empréstimos e efectuar operações de credito, pres-
tando as garantias que forem necessárias, confessar desistir ou transi-
gir em todos os pleitos judiciais e extrajudiciais em que a sociedade se
encontra envolvida e adquirir para a sociedade, por qualquer título,
bens móveis e imóveis incluindo veículos automóveis.

O pacto actualizado foi depositado na pasta respectiva.

25 de Fevereiro de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001797664

COIMBRA
COIMBRA

CONSTRUÇÕES JOSÉ DOS SANTOS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3900;
identificação de pessoa colectiva n.º 502078308.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000225066

LEONOR PINTO DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1550;
identificação de pessoa colectiva n.º 505175690; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
Of. 2/020219 e 3/020219.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que:
a) Em 28 de Setembro de 2001, Maria Leonor Jorge Teixeira Pinto

de Almeida Andrade renunciou às suas funções de gerente.
b) Foi aumentado o capital para 1 002 410$ e redenominado para

euros, tendo o pacto sido alterado nos seus artigos 4.º, 6.º e 8.º, pelo
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, sendo uma de
4875 euros, pertencente à sócia Ilda Lopes Gonçalves, e a outra de
125 euros, pertencente à sócia Ana Cristina Gonçalves Martins Pi-
mentel.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Ilda Lopes Gonçal-
ves, que desde já fica nomeada gerente, bastando a sua assinatura
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 8.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por meio de
cartas registadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias, salvo quando a lei exija outras formalidades ou prazos.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 1000222966

SCB � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5226;
identificação de pessoa colectiva n.º 503001589; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 5/020517.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 50 000 euros e, em conse-
quência, houve alteração total do contrato, o qual ficou com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SCB � Comércio de Automó-
veis, L.da, e tem a sua sede em Coimbra, na Rua de Gago Coutinho,
lote 27-A, 2.º, esquerdo, freguesia de Santo António dos Olivais.

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 comércio de automóveis.
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, uma quota do
valor nominal de 40 000 euros, pertencente ao sócio Abel Ferreira
Santos, e uma quota do valor nominal de 10 000 euros, pertencente
à sócia Maria Lurdes Ferreira Santos.

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.
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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;
e) Morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Quando, em partilha por divórcio, a quota for adjudicada a quem

não seda sócio.
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.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000214013

COIMBRAPOLIS, SOCIEDADE
PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA POLIS

EM COIMBRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8747;
identificação de pessoa colectiva n.º 505077973.

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

28 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000225061

I. S. A. � INSTRUMENTAÇÃO E SISTEMAS
DE AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5920;
identificação de pessoa colectiva n.º 502448911.

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

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000225049

ARCÍLIO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8542;
identificação de pessoa colectiva n.º 505318725.

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

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Na-
bais Simões da Cunha. 1000225065

FORTE � CAMIÕES, MÁQUINAS E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5735;
identificação de pessoa colectiva n.º 501074031.

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

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000225064

RCSOFT � DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5219;
identificação de pessoa colectiva n.º 503000140.

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

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000225063

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
QUINTA DO VIZO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8729;
identificação de pessoa colectiva n.º 505481154.

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

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000225062

NULOC � SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9266;
identificação de pessoa colectiva n.º 504800060.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

29 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000225048

ORGANIDEIA � ORGANIZAÇÃO PROFISSIONAL
DE CONGRESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7900;
identificação de pessoa colectiva n.º 504570676.

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

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000225046

PREDIRURAL � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8489;
identificação de pessoa colectiva n.º 505266784.

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

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000225044

BELTRÃO COELHO (BEIRAS-SUL) � SISTEMAS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8652;
identificação de pessoa colectiva n.º 505317095.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000225042

MIRA

ANTÓNIOS � PRODUTOS ALIMENTARES,
HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 173/940707;
identificação de pessoa colectiva n.º P506596427; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/030523; data da entrada dos do-
cumentos: 270602.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi registado o
aumento de capital para 5000 euros passando o artigo 3.º do respec-
tivo contrato a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são iguais,
sendo, por isso, de 2500 euros o valor da quota de cada um deles.

O texto completo do contrato alterado ficou depositado na res-
pectiva pasta.

Certifico ainda que foram depositados na respectiva pasta os do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício do ano 2001.

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves
da Silva. 2002983283

OLIVEIRA DO HOSPITAL

CASA DOS ESPÍRITOS � DISCOTECA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 1008/021128; identificação de pessoa colectiva n.º 506238997;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/030604.

Certifico que daquele averbamento foi extraído o texto seguinte:
Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 5/030604.
Facto: cessação de funções de gerente do sócio Bernardo Miguel

Lagos Homem de Melo.
Causa: renúncia.
Data: 24 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003333517

ÉVORA
BORBA

REMONGÁS � REDES E MONTAGEM DE APARELHOS
A GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 299/020121;
identificação de pessoa colectiva n.º 505669005; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 3/030521.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou os artigos 1.º e 4.º do
respectivo pacto, ficando o mesmo com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma REMONGÁS � Redes e Monta-
gem de Aparelhos a Gás, L.da, e tem a sua sede na Rua de Antó-
nio Joaquim da Guerra, 73, freguesia de Borba (São Bartolomeu),
concelho de Borba, podendo esta ser transferida para qualquer
outro local do concelho ou concelhos limítrofes por simples deli-
beração da gerência.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
beração dos sócios, fica a pertencer ao gerente ou gerentes nomea-
dos em assembleia geral, ficando desde já designados gerentes ambos
os sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

O pacto, na sua redacção actualizada, está depositado na respec-
tiva pasta.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Carona Concei-
ção Baltazar. 2001363052

ÉVORA

RUSTIÉVORA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de São Sebastião, 26, Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 10 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2239/
980603; identificação de pessoa colectiva n.º 504170210; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 5/20030530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto ao artigo 2.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária, a ges-
tão de condomínios e a prestação de serviços relacionados com o
encaminhamento de contratos de crédito relativos à concretiza-
ção dos negócios abrangidos pela actividade de mediação imobili-
ária.

2 � (Sem alteração.)

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2000073590

MOTOREX � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Zona Industrial da Horta das Figueiras,
Rua B, lote B-6, Sé, 7000 Évora

Capital social: 399 278,73 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 728/820224;
identificação de pessoa colectiva n.º 501135022; inscrição n.º 12; nú-
mero e data da apresentação: 21/20030519.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
fusão.

Data da deliberação da aprovação: 15 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2000073620

QUINTAL & GRILO, L.DA

Sede: Parque Industrial, Pavilhão A-14, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 762/820125;
identificação de pessoa colectiva n.º 501230106; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 26/20030529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parci-
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almente o contrato em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: três quotas,
sendo duas no igual valor nominal de 1000 euros e outra no valor de
500 euros, pertencentes a Nuno de Santa Maria Antas Caixeiro, e
três quotas, duas no idêntico valor nominal de 1000 euros e outra
no valor de 500 euros, pertencentes a Custódio Manuel Grilo e a
Custódia Maria Pires Grilo, em comum e sem determinação de parte
ou direito.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2000073581

COMENDA ALUMÍNIOS � COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS DE ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Bairro da Comenda, Rua da Liberdade, 2,
Senhora da Saúde, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3045/
20030529; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20030529.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Manuel João Martins Grilo
e mulher, Delfina da Conceição Simões Mirador Grilo, casados em
comunhão de adquiridos; Jorge Filipe Mirador Grilo, solteiro, maior,
Bairro da Comenda, Rua da Liberdade, 2, Évora, e Maria Manuela
Mirador Grilo Aires, casada com Luís Alexandre Garcia Aires em
comunhão de adquiridos, Bairro do Bacelo, Rua do Soldado Joaquim
Luís, 39, 1.º, esquerdo, Évora.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Comenda Alumínios � Comér-
cio de Equipamentos de Alumínios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede nesta cidade e concelho no Bair-
ro da Comenda, Rua da Liberdade, 2, freguesia da Senhora da Saúde.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da
gerência, que poderá abrir ou encerrar agências, filiais, delegações,
sucursais ou outras formas de representação em território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comércio de equipamen-
tos em alumínio e ferro, bem como a prestação de serviços de torno
e reparações de máquinas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quatro quotas: uma
no valor nominal de 2550 euros, pertencente ao sócio Manuel João
Martins Grilo, outra no de 1450 euros, pertencente à sócia Delfina
da Conceição Simões Mirador Grilo, e duas no igual valor nominal
de 500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos restantes sócios
Maria Manuela Mirador Grilo Aires e Jorge Filipe Mirador Grilo.

4.º

A gerência e a administração da sociedade, com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertencem a
quem for nomeado gerente também em assembleia geral.

1 � Ficam desde já nomeados gerentes os actuais sócios Manuel
João Martins Grilo e Delfina da Conceição Simões Mirador Grilo.

2 � Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a assina-
tura de um gerente.

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

5.º

1 � A divisão e cessão de quotas só é livre entre os sócios.

2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade.
3 � O sócio que pretender ceder, total ou parcialmente, a sua

quota dará do facto conhecimento à sociedade, através de carta re-
gistada com aviso de recepção anunciando o preço e demais condi-
ções da projectada cessão e identificação do cessionário, devendo a
assembleia geral deliberar no prazo de 30 dias, dispondo a sociedade
e os sócios por esta ordem, do direito de preferência.

4 � Se a sociedade não autorizar a cessão haverá lugar a amorti-
zação da quota pelo valor resultante do último balanço aprovado
que deve ser pago no prazo de 90 dias.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2000073565

JORGE MORAIS � ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Sede: Rua de Gouveia, 45, São Manços, 7000 Évora

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2193/
980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504090380; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 21/20030602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 5000 euros para 50 000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato em relação aos artigos 2.º, 3.º e 4.º do pacto,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de máquinas e equipamen-
tos para a indústria, construção e demolição com operador e trans-
portes rodoviários de mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros e corresponde à soma das seguinte quotas: uma no
valor nominal de 30 000 euros, pertencente à sócia Maria de Fáti-
ma Catrapolo Branco Morais, e outra no valor nominal de 20 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Jorge Manuel Pereira Morais.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade serão exercidas pelo só-
cio Jorge Manuel Pereira Morais e será remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, podendo consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura do sócio e geren-
te, Jorge Manuel Pereira Morais, que atribui a capacidade profissio-
nal necessária à presente sociedade.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2000073646

BAIÃO & BAIÃO, L.DA

Sede: Rua do Menino Jesus, 33, São Mamede, 7000 Évora

Capital social: 2 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2175/
980130; identificação de pessoa colectiva n.º 504059289; averba-
mento n.º 5 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: Of. 6/20030602 e 8/20030602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto ao artigo 1.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade continua a ter a sua sede nesta cidade, mas na
Rua do Menino Jesus, 33, freguesia de São Mamede.

Foi também registada a designação da gerente Sandra Cristina
Caeiro Gonçalves Aires.
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Foi ainda registada a cessação de funções do gerente João Maria
Aranha Roma, por renúncia de 16 de Janeiro de 2001.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2000073638

PORTEL

G. G. TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro de São Julião, Rua do 1.º de Maio, 3,
Monte do Trigo, Portel

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 149/
021021; identificação de pessoa colectiva n.º 506311163; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/030523.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foi registado o seguinte:

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Forma de obrigar: a sociedade obriga-se com a intervenção de um

gerente.
ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes,
nomeados pelo sócio único.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes o único sócio e Sérgio
Manuel Soares Silveiro, contribuinte fiscal n.º 191734268, casado e
residente na Rua de Cima, 25, em São Bartolomeu do Outeiro, sen-
do este que presta capacidade profissional à empresa.

§ 2.º A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Lopes
Pessoa Parreira. 2001790430

VILA VIÇOSA

PIEDRAS ARTE BELLA � COMÉRCIO DE MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 536/
030519; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030519.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi registada a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato, de que são sócios Juan Carlos
Gonzalez Gonzalez e Blanca Gomez Diego:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Piedras Arte Bella � Comércio de
Mármores e Granitos, L.da, tem a sua sede no Alto da Boavista, lote B-
-16, na freguesia de Vila Viçosa (Conceição), do concelho de Vila
Viçosa, podendo esta ser transferida para qualquer outro local do
concelho ou concelhos limítrofes, por simples deliberação da gerên-
cia.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso de miné-
rios e de metais, exportação e importação de mármores e granitos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas com o valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Juan
Carlos Gonzalez Gonzalez e Blanca Gomez Diego.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a
cargo do gerente ou dos gerentes nomeados por deliberação dos só-
cios, ficando desde já designados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades ain-
da que tenham objecto diferente ou sejam reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora ou qualquer outra
forma de apreensão judicial.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Meni-
no de Ouro Azeitona Martins. 2001875088

FARO
ALJEZUR

HORTA GRACIOSA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Francelho, Bordeira, Aljezur

Capital social: 52 373,80 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 66/201191;
identificação de pessoa colectiva n.º 502648783; data do depósito:
20030527.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 2001339321

CASA VICENTINA � TURISMO RURAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: João Roupeiro, Odeceixe, Aljezur

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 210/
990628; identificação de pessoa colectiva n.º 504488309; data do
depósito: 20030526.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 2001339313

CASTRO MARIM

PRAIAL � COMPANHIA PORTUGUESA
DE TURISMO, S. A.

Sede: Praia Verde, Altura, 8950-434 Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 32/
900601; identificação de pessoa colectiva n.º 500726965.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou
na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2002.

O Segundo-Ajudante, José António Gonçalves da Conceição.
2000994059

LAGOS

ALBERTO PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 995/890809;
identificação de pessoa colectiva n.º 502203285; data da apresenta-
ção: 26062002.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2001.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2003301836

CASAS DO ATLÂNTICO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2231/
20010622; identificação de pessoa colectiva n.º 505565838; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2001.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2000722369

COLINA DA ATALAIA � PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2267/
20010910; identificação de pessoa colectiva n.º 505668963; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2001.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2003301828

CINTRA E CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1843/
970923; identificação de pessoa colectiva n.º 503965740; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2001.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2003301801

FONTE MIL DESEJOS � SOCIEDADE FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1709/
960614; identificação de pessoa colectiva n.º 503663921; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2001.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2003301798

PONTE DOS MONTINHOS � PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2248/
20010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505520389; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2001.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2003301780

APARTAMENTOS INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1010/
890926; identificação de pessoa colectiva n.º 502224070; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2001.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2003301771

LOULÉ

AREASUL � EQUIPAMENTOS DE INTERIORES, L.DA

Sede: Km 87, Estrada Nacional 125, Baceladas,
Vale Judeu, São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2885/
930126; identificação de pessoa colectiva n.º 502355921; data:
20030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000850626

GEMMAR � SOCIEDADE DE CONFECÇÕES
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Praça da República, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1680/
870901; identificação de pessoa colectiva n.º 501875190; data:
20030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000857566

BRITO DO ADRO, L.DA

Sede: Rua de Frei Joaquim de Loulé, 50-A,
São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3577/
960403; identificação de pessoa colectiva n.º 503629197; data:
20030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000858180

REICATUR � SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE TURISMO, S. A.

Sede: Pinhal da Marina, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3940/
971113; identificação de pessoa colectiva n.º 500229171; data:
20030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000850928

ORGASOFT � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Vale Formoso, Urbanização Marcos & Marcos,
lote 15, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3440/
950804; identificação de pessoa colectiva n.º 503469173; data:
20030530.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000857442
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TROPICAL 2000 � COMÉRCIO DE PLANTAS, L.DA

Sede: Sítio da Cascalheira, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3813/
970505; identificação de pessoa colectiva n.º 503876127; data:
20030530.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000850090

ESPANORTE � RESTAURANTE TÍPICO, L.DA

Sede: Cascalheira, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3794/
970331; identificação de pessoa colectiva n.º 503873381; data:
20030530.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000256058

JÚLIA AUGUSTA VARELA PINTO, L.DA

Sede: Praia Vale do Garrão, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3737/
961223; identificação de pessoa colectiva n.º 503802255; data:
20030530.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000850030

QUEBRACOCO � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Sede: Pereiras de Almancil, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3408/
950607; identificação de pessoa colectiva n.º 503440744; data:
20030530.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000853862

SANALGAR � EMPREITEIROS, L.DA

Sede: Estrada Nacional 125, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1418/
860107; identificação de pessoa colectiva n.º 501587306; data:
20030530.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000853510

CONSTRUÇÕES, PEDRA VIDRAÇA ALGARVIA, L.DA

Sede: Casa Bexiga Viegas, Sítio das Pereiras de Cima,
Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5211/
20011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505820706; data:
20030528.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

28 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000850910

KLAUS GRIGUTSCH, L.DA

Sede: Aldeamento 104, Vale do Lobo, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1152/
830419; identificação de pessoa colectiva n.º 501383140; data:
20030527.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

28 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000850022

MARTINS & CORREIA, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Duarte Pacheco, 154, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 490/770804;
identificação de pessoa colectiva n.º 500681821; data: 20030527.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

28 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000256031

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA MORADIAS
DA ACADEMIA, L.DA

Sede: Rua de Padre António Vieira, 64, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4171/
981109; identificação de pessoa colectiva n.º 504289217; data:
20021126.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000224974

JOSÉ NETO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Padre António Vieira, 56-58, Loulé,
São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 89/
600426; identificação de pessoa colectiva n.º 500156980; data:
20021126.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000224973

MAIO & FLORES, L.DA

Sede: Rua de Leste, Edifício Carteia, loja AN, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4021/
980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504102524; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 17/20030410.

Certifico que António Manuel Benfica de Melo Flores Afonso foi
nomeado para o cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 1 de Janeiro de 1999.

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 1000224972
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HEINEMANN & HEINEMANN � INDÚSTRIA
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Rés-do-chão do prédio urbano sito nas Escanxinas,
Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5812/
20030430; identificação de pessoa colectiva n.º 506517977; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030430.

Certifico que entre Heinz Dieter Heinemann, casado com
Rosemarie Heinemann em separação de bens, e Stefanie
Heinemann, solteira, maior, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Heinemann & Heinemann � In-
dústria de Restauração, L.da

2 � A sociedade têm a sua sede no rés-do-chão do prédio urbano
sito nas Escanxinas, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe 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 compreende o exercício da indústria de
restauração e similares, a exploração de estabelecimentos de restau-
rantes, de pastelaria, snack-bar, padaria, cafetaria, cervejaria, bares
e fornecimento de refeições ao domicílio.

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 2500 euros, pertencente ao sócio Heinz Dieter
Heinemann, e outra no valor nominal de 2500 euros, pertencente
ao sócio Stefanie Heinemann.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 1000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente. No entanto,
para firmar qualquer acto que exceda os 5000 euros é sempre neces-
sária a intervenção do gerente Heinz Dieter Heinemann.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000859097

PAL � ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES
(SOCIEDADE UNIPESSOAL), L.DA

Sede: Aldeamento Pinheiros Altos, Sítio dos Pinheiros Altos,
Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4004/
980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504105370; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 20-21/20030508.

Certifico que Fiona Victoria Kitson Mendes renunciou ao cargo
de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 14 de Março de 2003.

Mais certifico que Carla Alexandra Martins Guerreiro e Isabel Maria
Gonçalves Augusto foram nomeadas para o cargo de gerente da so-
ciedade em epígrafe.

Data: 7 de Abril de 2003.

28 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000859046

125 DECORAÇÃO � EQUIPAMENTOS
COMERCIAIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional 125, 385-B, Escritório B,
Sítio do Troto, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3423/
950704; identificação de pessoa colectiva n.º 503455040; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20030508.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a designação de 125 Decoração � Equipamen-
tos Comerciais, L.da, com sede na Estrada Nacional 125, Vale da
Venda, 8135-032 Almancil, concelho de Loulé.

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

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000859135

IDEIA SUL � SINALÉTICA E SUPORTES
DE IMAGEM, L.DA

Sede: Avenida José da Costa Mealha, 169, Loulé,
São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4916/
20010417; identificação de pessoa colectiva n.º 505396700; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/20030512.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2003.

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000859054

ALPROPRIEDADES � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça da República, 44, 2.º, esquerdo, Loulé,
São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5658/
20020701; identificação de pessoa colectiva n.º 505712075; data:
20030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000850596
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INÁCIO PEREIRA RAMOS & C.A, L.DA

Sede: Sítio dos Quartos, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1166/
830505; identificação de pessoa colectiva n.º 501423575; data:
20030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000850553

TONY DO ADRO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Largo de João XXIII, 2, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4938/
20010504; identificação de pessoa colectiva n.º 505456451; data:
20030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000858015

J. L. SIMÕES, L.DA

Sede: Urbanização Expansão Sul, lote C, 1, rés-do-chão,
direito, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3679/
960913; identificação de pessoa colectiva n.º 503729965; data:
20030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000858147

F. N. E. T. � COMÉRCIO DE TABACOS, L.DA

Sede: Rua de Maria Campina, 62/64, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3544/
960212; identificação de pessoa colectiva n.º 503600121; data:
20030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000858074

J. P. PIRES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Ascensão Guimarães, 157, rés-do-chão,
Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 853/810513;
identificação de pessoa colectiva n.º 501141685; data: 20030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000857604

GIRALGARVE, CONFEITARIA E PASTELARIA, L.DA

Sede: Farfã, Campina de Cima, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2354/
900822; identificação de pessoa colectiva n.º 502403683; data:
20030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000857620

SANTA TERESA � PENSÃO RESIDENCIAL, L.DA

Sede: Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1348/
850520; identificação de pessoa colectiva n.º 501533397; data:
20030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000858031

K. G. � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Córrego da Zorra, Estrada de Vale do Lobo, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3511/
960118; identificação de pessoa colectiva n.º 503577910; data:
20030527.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

28 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000851371

ECOVIDRO, SOCIEDADE VIDREIRA, L.DA

Sede: Rua de São João de Brito, 56, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1546/
870112; identificação de pessoa colectiva n.º 501772626; data:
20030527.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

28 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000850880

ENGELAND � PROJECTOS E MEDIÇÕES
TOPOGRÁFICAS, L.DA

Sede: Vivenda Sousa, sem número, Bairro Amada,
São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4840/
20010212; identificação de pessoa colectiva n.º 505325241; data:
20030527.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000851380

SERVIÇOS DO LAGO, GESTÃO E MANUTENÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Casa Sinbad, Sítio da Estibeira, Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2108/
890929; identificação de pessoa colectiva n.º 502224401; data:
20030526.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000850871
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REGIÃO SUL 2 � PUBLICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Duarte Pacheco, 230, 1.º, A,
Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1485/
760729; identificação de pessoa colectiva n.º 501696733; data:
20030523.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000256163

SPACE GREEN � ALUGUER DE EQUIPAMENTOS
DESPORTIVOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Aldeamento Tulipa Férias, apartamento 1205,
Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4326/
990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504424203; data:
20030523.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000850081

EDUARDO JOSÉ & FÁTIMA, L.DA

Sede: Sítio do Troto, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5415/
20020704; identificação de pessoa colectiva n.º 506203123; data:
20030523.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000256104

SASARE � RESTAURANTE, L.DA

Sede: Rua da República, 40, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4700/
20000811; identificação de pessoa colectiva n.º 505117045; data:
20030523.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000256171

M. R. � DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 172, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2199/
900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502287675; data:
20030523.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000256090

MANUEL MARQUES MAIA � SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: Rua do Mestre Luís, 17 e 19, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3645/
960724; identificação de pessoa colectiva n.º 503699438; data:
20030523.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000256139

ORGALGARVE 2 � SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Vale Formoso, Urbanização Marcos & Marcos, lote 15,
São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3443/
950808; identificação de pessoa colectiva n.º 503469220; data:
20030523.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000256147

COSTAMANDA � CONSTRUÇÕES MANUTENÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida do Parque, lotes 35 a 38, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1498/
860916; identificação de pessoa colectiva n.º 501714316; data:
20030523.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000851126

APOLÓNIA SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, antiga estrada nacional 1 a 5,
Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2622/
911227; identificação de pessoa colectiva n.º 502442786; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 18/20030512.

Certifico que Eduardo Alexandre Nunes Apolónia foi nomeado para
o cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 31 de Dezembro de 2002.

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000859062

ALGARVE T � COOPERATIVA DE AUTOMÓVEIS
DE TURISMO DO ALGARVE, C. R. L.

Sede: Rua de João de Deus, Edifício Barrocal, rés-do-chão,
esquerdo, Almancil, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 37/890414;
identificação de pessoa colectiva n.º 502142693; inscrição n.º 12; nú-
mero e data da apresentação: 19/20030502.

Certifico que foi reforçado o capital de 50 000$ para 501 205$,
redenominado para 2500 euros, e alterado o n.º 2 do artigo 2.º e os
artigos 4.º , 5.º e 6.º do contrato da sociedade em epígrafe, os quais
ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

2 � O objecto principal é a prestação de serviços de aluguer de
veículos com condutor e a prestação de serviços de rádio-comunica-
ção a automóveis de aluguer com condutor, e transporte público de
aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 2500 euros, o qual se encontra integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro, pelos cooperantes.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 189 � 18 de Agosto de 2003 17 600-(63)

2 � O capital social é constituído por títulos nominativos de cinco
euros, devendo cada membro subscrever o mínimo de quatro títulos
por carro.

3 � A admissão de novos membros, bem como a incorporação
de mais veículos na frota da Cooperativa por parte de um membro,
obriga a que os mesmos subscrevam um capital social igual aos res-
tantes membros, que será sempre proporcional em relação ao nú-
mero de veículos que os membros tenham na frota da Cooperativa.

ARTIGO 5.º

Podem ser membros da Cooperativa:
1) Motoristas de turismo que estejam a exercer indústria de trans-

portes em automóveis de aluguer com condutor, sem cor padrão na
zona turística do distrito de Faro, em nome individual;

2) Sociedades comerciais, por quotas ou unipessoais, que sejam
detentoras de alvará e de uma ou mais licenças para transportes de
aluguer em automóveis ligeiros de passageiros sem cor padrão na zona
turística do distrito de Faro.

a) As sociedades em questão que só disponham de uma licença
serão representadas perante a Cooperativa pelo representante legal
da licença de aluguer, que deverá também ser um dos motoristas da
respectiva viatura;

b) Se a sociedade dispuser de varias licenças, em que cada uma
tenha o seu representante legal, deverá a sociedade nomear, de en-
tre os que forem representantes legais de licença de aluguer para veí-
culos sem cor padrão, um, e só um, para representar a sociedade
perante a Cooperativa. Junto da Cooperativa este representante só
dispõe de um voto;

c) Poderá, a requerimento do(s) representante(s) lega(l/is) da(s)
licença(s), a assembleia geral autorizar que a sociedade seja repre-
sentada perante a Cooperativa por um sócio gerente da sociedade,
que seja motorista ao serviço da(e uma das) viatura(s) dessa(s)
licença(s).

ARTIGO 6.º

1 � Os Cooperadores que exerçam a actividade de transporte
publico de aluguer em automóveis ligeiros de passageiros, em nome
individual, e transmitam a licença de aluguer para sociedades comer-
ciais:

a) São automaticamente substituídos como Cooperadores pelas
respectivas sociedades comerciais, se os mesmos continuarem como
representantes legais da licença de aluguer;

b) Podem requerer numa assembleia geral a aceitação da sua subs-
tituição por outrem se deixarem de ser o representante legal da li-
cença de aluguer;

c) Nessa assembleia geral será decidido se esse outrem tem aceita-
ção como Cooperador, e se a título definitivo, ou se por um período
experimental de um ano, findo o qual, na assembleia geral reunida
para o efeito será admitido, como membro de pleno direito, ou
excluído se assim for determinado por se verificar que o mesmo não
se enquadra dentro das normas da Cooperativa.

2 � Os Cooperadores que exerçam a actividade de transporte de
aluguer em automóveis ligeiros de passageiros, sem cor padrão, em
nome colectivo, que:

a) Pretendam substituir os seus representantes perante a Coope-
rativa deverão proceder de acordo com o disposto nas alíneas b) e
c) do número anterior;

b) Pretendam juntar mais veículos licenciados para o transporte
de aluguer em automóveis ligeiros de passageiros sem cor padrão, à
frota da Cooperativa, só o podem fazer mediante autorização ex-
pressa da assembleia geral;

Quando estes veículos ainda não pertencerem à frota da coopera-
tiva, para alem da subscrição do capital social previsto no n.º 3 do
artigo 4.º, terá o membro de pagar a jóia fixada pela assembleia geral.

c) Sejam proprietários, de veículos de aluguer para transporte em
automóveis ligeiros de passageiros, com cor padrão, ou sem cor
padrão, fora da frota da Cooperativa, não poderão com os mesmos
efectuar serviços angariados pela Cooperativa ou pelos motoristas
ao serviço dos Cooperantes sem a autorização prevista no regula-
mento interno;

d) O disposto na alínea anterior aplica-se a todos os sócios, ge-
rentes, ou motoristas da sociedade Cooperante.

3 � A admissão de novos membros, efectuar-se-á mediante pro-
posta apresentada por escrito à direcção por dois Cooperadores e
proposto e cuja deliberação será tomada em assembleia geral.

Será também decidido nessa assembleia geral o montante da jóia e
forma de pagamento da mesma, e a data da entrada do membro.

4 � Compete à direcção da Cooperativa verificar se relativamente
ao proposto se verificam os requisitos constantes nos n.os 1 e 2, do
artigo 5.º

5 � (Igual ao antigo n.º 4.)
6 � (Igual ao antigo n.º 5.)
7 � (Igual ao antigo n.º 6.)
8 � Constituem motivos de exclusão:
a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................
c) Não respeitem de forma grave e repetida a imposição das

alíneas c) e d) do n.º 2;
d) Deixar de reunir as condições de membro dos pontos 1 ou 2 do

artigo 5.º , ou manter imobilizada a sua frota, sem justificação, por
período superior a seis meses, após notificação da Cooperativa para
regularização da situação.

9 � (Igual ao antigo n.º 8.)
10 � (Igual ao antigo n.º 9.)
11 � (Igual ao antigo n.º 10.)
12 � Os Cooperadores têm direito a:
a) Instalar nos seus automóveis de aluguer com condutor e sem

cor padrão equipamento rádio-telefónico nas condições de funcio-
namento legalmente determinadas.

b) [Igual à alínea b) do antigo n.º 11.]
c) [Igual à alínea c) do antigo n.º 11.]
d) [Igual à alínea d) do antigo n.º 11.]
e) [Igual à alínea e) do antigo n.º 11.]
f) [Igual à alínea f) do antigo n.º 11.]
g) [Igual à alínea g) do antigo n.º 11.]
h) [Igual à alínea h) do antigo n.º 11.]
i) [Igual à alínea i) do antigo n.º 11.]
13 � (Igual ao antigo n.º 12.)
14 � (Igual ao antigo n.º 13.)
15 � (Igual ao antigo n.º 14.)
16 � (Igual ao antigo n.º 15.)
17 � (Igual ao antigo n.º 16.)

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

Está conforme o original.

26 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000859119

PORTOLEÃO � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Urbanização de Vila Ipanema, habitação 49,
Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5791/
20030328; identificação de pessoa colectiva n.º 503840025; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 32/20030428.

Certifico que foi reforçado o capital de 5000 euros para 50 000 eu-
ros, efectuada a passagem de sociedade por quotas em sociedade
anónima e alterado o contrato da sociedade em epígrafe, o qual fi-
cou com a redacção seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Portoleão � Gestão e Consulta-
doria, S. A., e tem a sua sede fixada na Urbanização de Vila Ipanema,
Habitação 49, Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

2 � Por simples deliberação da administração, a sede social po-
derá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para um limítrofe,
bem como poderão ser criadas, transferidas ou encerradas sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços
de consultadoria, formação e apoio à gestão de empresas, explora-
ção de bens móveis e imóveis por conta própria e de terceiros

2 � Por simples deliberação da administração, a sociedade pode-
rá adquirir e alienar acções próprias ou alheias, participações em
sociedades com objecto diferente do referido no número anterior,
em sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de respon-
sabilidade limitada, bem como associar-se com outras pessoas jurídi-
cas para, nomeadamente, formar agrupamentos complementares de
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empresas, novas sociedades, consórcios e associações em participa-
ção e agrupamentos internacionais.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, representado por 10 000 acções, com o valor nomi-
nal de cinco euros cada uma.

2 � As acções representadas em títulos de 10, 50 ou 100 são ao
portador ou nominativas.

3 � As acções podem revestir a forma escritural.
4 � Os títulos representativos das acções deverão conter as men-

ções exigidas por lei e serão assinados pela administração.
5 � Por deliberação da assembleia geral, que fixará os respecti-

vos termos e condições, e sempre com fundamento em necessidades
decorrentes do interesse social, poderão ser celebrados com todos
ou apenas alguns accionistas, gratuita ou onerosamente, contratos
de suprimentos, assim como serem-lhes exigidas prestações acessó-
rias de carácter pecuniário, até ao limite máximo global de duas vezes
o capital social.

6 � Os accionistas têm, salvo deliberação social em sentido di-
verso, direito de preferência nos aumentos de capital na proporção
das acções que possuírem, sem prejuízo dos montantes eventualmente
reservados a subscrição pública pela assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir e alienar
acções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações
em direito permitidas.

ARTIGO 5.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar que a sociedade amortize
acções detidas por accionistas, designadamente nos casos seguintes:

a) Sempre que algum accionista, sistemática e abusivamente, uti-
lizar a faculdade de solicitar, individual ou colectivamente, oralmen-
te ou por escrito, informações aos órgãos sociais competentes, para
daí retirarem vantagens pessoais ou patrimoniais indevidas, causan-
do assim prejuízo à sociedade ou a outros accionistas;

b) Sempre que o seu titular, por decisão de autoridade judicial ou
administrativa, delas não possa dispor livremente e não tenha dedu-
zido oposição procedente.

2 � A administração comunicará por escrito aos referidos accio-
nistas a intenção de proceder à amortização das referidas acções,
nos termos aqui previstos, e convocará a assembleia geral para fixar
as condições necessárias àquela operação.

3 � A contrapartida da amortização será o valor nominal dos
títulos, salvo deliberação da assembleia geral ou regime imperativo
diverso.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir quaisquer títulos de dívida negociáveis
legalmente permitidos, designadamente obrigações, nos termos e
condições que forem deliberados pela assembleia geral, mediante
proposta da administração.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
por um ou dois secretários, eleitos pela assembleia geral de entre
accionistas ou outras pessoas, podendo ser eleito também um vice-
-presidente para substituir o presidente nas suas faltas ou impedi-
mentos.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais devem ser convocadas sempre que a lei
o determine, a pedido da administração ou da fiscalização, ou a re-
querimento de accionistas que possuam acções correspondentes, pelo
menos, ao mínimo de capital exigido por lei para esse efeito, sem
prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

2 � O requerimento de convocação das assembleias gerais, dirigi-
do ao presidente da mesa, além de devidamente fundamentado e jus-
tificado, deve indicar com precisão os assuntos a incluir na ordem
do dia.

3 � O presidente da mesa deve prover à publicação das convoca-
tórias com, pelo menos, 30 dias de antecedência em relação à data
de realização da assembleia.

ARTIGO 9.º

1 � Têm direito a estar presentes nas assembleias gerais os ac-
cionistas com direito de voto e as pessoas que exerçam cargos de
membros da mesa da assembleia geral, da administração e da fiscali-
zação.

2 � As pessoas que, não sendo accionistas com direito de voto
exerçam qualquer dos cargos referidos no número que antecede,
embora não possam votar, poderão intervir mediante consentimen-
to da assembleia geral.

3 � Os accionistas sem direito a voto e que não exerçam qual-
quer dos cargos acima referidos não poderão assistir às assembleias
gerais.

ARTIGO 10.º

1 � Tem direito de voto o accionista que seja possuidor de um
mínimo de 10 acções e que faça prova dessa posse ou titularidade,
pelo menos, desde o quinto dia anterior ao da reunião da assembleia
geral, quer através do depósito das mesmas numa instituição de cré-
dito, por declaração por esta emitida

2 � Os accionistas possuidores de menos de 10 acções e que se
encontrem na condição estabelecida no número anterior poderão
agrupar-se de forma a completarem essa quantidade de acções ou uma
quantidade superior, devendo nesse caso fazer-se representar por um
dos agrupados, cujo nome terá de ser comunicado por escrito ao
presidente da mesa da assembleia geral até à véspera do dia designa-
do para a sua à realização.

3 � Cada lote de 10 acções confere direito a um voto, não ha-
vendo limitação ao número de votos que cada accionista pode dis-
por nas assembleias gerais.

ARTIGO 11.º

1 � O usufrutuário de acções tem direito de voto nas assem-
bleias gerais, salvo quando se trate de reuniões que tenham por
objecto a alteração do contrato ou a dissolução da sociedade, casos
em que o voto pertence conjuntamente ao usufrutuário e ao titu-
lar da raiz.

2 � Se as acções estiverem sujeitas a penhor ou forem objecto
de arresto ou penhora, o direito de voto cabe ao titular das acções.

ARTIGO 12.º

1 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias
gerais por qualquer membro da administração, pelos seus cônjuges,
ascendentes ou descendentes, ou por qualquer outro accionista, bas-
tando para prova do mandato uma simples carta dirigida ao presi-
dente da mesa da assembleia geral, entregue a este até à véspera do
dia designado para a reunião.

2 � Os incapazes, as pessoas colectivas, as sociedades e os patri-
mónios autónomos serão representados pelos seus legais represen-
tantes e os contitulares de acções sê-lo-ão por um deles, escolhido
entre todos. Estas representações deverão ser comunicadas por es-
crito ao presidente da mesa da assembleia geral até à véspera do dia
da reunião e devidamente documentadas, se necessário.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representa-
dos.

2 � A presença ou representação de accionistas que detenham
acções correspondentes a um terço do capital social é exigida, toda-
via, em primeira convocação das assembleias gerais que tenham sido
convocadas para deliberar sobre:

a) Alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, transforma-
ção ou dissolução da sociedade;

b) Aumento ou redução do capital, quando não caiam na compe-
tência de outros órgãos.

3 � Em segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar
validamente seja qual for o número de accionistas presentes ou re-
presentados e o capital por eles representado.

4 � Na convocatória de uma assembleia pode logo ser fixada uma
segunda data de reunião para o caso de não poder reunir-se na pri-
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meira data marcada por falta de representação do capital exigido
pela lei ou pelo contrato, contando que entre as duas datas medeiem
pelo menos 16 dias.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 14.º

1 � A gestão das actividades e a representação da sociedade com-
petem à administração, que deve ser exercida por um administrador
único, accionista ou não, enquanto o capital social não exceda os
200 000 euros, e por um conselho de administração composto por
um número ímpar de membros, eleitos em assembleia geral, entre
três e cinco, que podem não ser accionistas, desempenhando um deles,
designado pela assembleia geral, as funções de presidente, logo que o
capital social ultrapasse os 200 000 euros.

2 � O administrador único e os membros do conselho de admi-
nistração, embora eleitos por prazo certo, mantêm-se em funções
até nova eleição, sem prejuízo do disposto no artigo 394.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais.

3 � O administrador único e os membros do conselho de admi-
nistração estão dispensados de caucionar a sua responsabilidade pelo
exercício dos cargos.

ARTIGO 15.º

1 � Para além dos poderes de gestão que por lei lhe são conferi-
dos, compete à administração:

a) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens móveis, incluindo,
acções, quinhões, quotas, obrigações e veículos automóveis, bem
como deliberar, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º deste pacto, que a
sociedade se associe com outras pessoas;

b) Dar e tomar de arrendamento ou de aluguer quaisquer bens
imóveis ou móveis;

c) Adquirir bens imóveis, aliená-los ou onerá-los, mesmo por hi-
poteca;

d) Contrair empréstimos, obter financiamentos e realizar quais-
quer outras operações de crédito;

e) Constituir mandatários ou procuradores da sociedade para a
prática de determinados actos ou categorias de actos;

f) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa ou passi-
vamente, podendo confessar, desistir e transigir em quaisquer plei-
tos, bem como comprometer-se com árbitros;

g) Praticar todos os demais actos e operações relativos ao ob-
jecto social que não caibam na competência atribuída a outros ór-
gãos da sociedade.

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade obriga-se nos termos da lei e, em particular, fica
ainda vinculada:

a) Pela assinatura do administrador único ou de um procurador
nos termos, quanto a este, do respectivo mandato ou procuração;

b) Pelas assinaturas de dois administradores, ou as de um adminis-
trador e um procurador, ou as de dois procuradores, nos termos quan-
to a este respectivo mandato ou procuração;

c) Pela assinatura isolada de administrador-delegado, dentro dos
limites da delegação do conselho de administração.

2 � Os actos de mero expediente serão válidos com assinatura de
um só administrador ou de um só procurador como poderes bastan-
tes.

ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
e um suplente, ou por um conselho fiscal, composto por três mem-
bros efectivos e um suplente, que podem não ser accionistas, eleitos
pela assembleia geral, desempenhando um deles, designado pela as-
sembleia, as funções de presidente.

2 � O fiscal único, um membro efectivo do conselho fiscal e os
suplentes têm de ser revisores oficiais de contas ou Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas.

3 � O conselho fiscal reunirá pelo menos uma vez em cada tri-
mestre, lavrando-se sempre acta de cada reunião no livro respecti-
vo, assinada por todos os que nela tenham participado.

4 � As deliberações do conselho fiscal são tomadas por maioria,
devendo os membros que com elas não concordarem fazer inserir na
acta os motivos da sua discordância.

5 � O presidente do conselho fiscal tem voto de qualidade em
caso de empate nas deliberações

CAPÍTULO V

Apreciação anual da situação da sociedade

ARTIGO 18.º

1 � O exercício social corresponde ao ano civil e em cada ano
será dado balanço em 31 de Dezembro, o qual, com os demais do-
cumentos de prestação de contas previstos na lei, nomeadamente o
relatório de gestão, devem ser submetidos à assembleia geral durante
os primeiros três meses do ano civil subsequente.

2 � O relatório do conselho de administração ou do adminis-
trador único deve obedecer aos requisitos exigidos no artigo 66.º
do Código das Sociedades Comerciais, devendo conter, além do
mais, a proposta de aplicação dos resultados, devidamente funda-
mentada.

3 � Os lucros apurados anualmente terão a seguinte aplicação:
a) Cobertura de prejuízos de exercícios anteriores;
b) Percentagem que a lei determine para a constituição ou reinte-

gração da reserva legal;
c) O remanescente para dividendo aos accionistas, salvo se a as-

sembleia geral, por simples maioria, deliberar afectá-lo, total ou
parcialmente, à constituição ou reforço de quaisquer reservas, ou
destiná-lo a outras aplicações específicas do interesse da sociedade.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

1 � Fora os casos de dissolução previstos na lei, a dissolução por
acordo só terá lugar quando a respectiva deliberação for aprovada
por dois terços dos votos emitidos.

2 � A dissolução da sociedade não carece de ser consignada em
escritura pública, mesmo os casos em que haja sido deliberado em
assembleia geral, desde que a respectiva acta tenha sido lavrada por
notário.

ARTIGO 20.º

1 � Os membros do conselho de administração ou o administra-
dor único, passarão a exercer funções de liquidatários da sociedade a
partir do momento em que ela se considere dissolvida, salvo delibe-
ração em contrário da assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

1 � O mandato dos órgãos sociais durará quatro anos, sendo per-
mitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 � As eleições para cargos sociais far-se-ão à face de listas con-
juntas para todos os órgãos, subscritas por um accionista ou por um
grupo de accionistas.

3 � Se uma pessoa colectiva for eleita para membro do conselho
de administração, deverá nomear uma pessoa singular para exercer
o cargo de administrador em nome próprio; a pessoa colectiva res-
ponderá, solidariamente com a pessoa singular designada, pelos ac-
tos desta.

ARTIGO 22.º

Os membros dos órgãos sociais poderão ou não ser remunerados
pelo exercício das suas funções, consoante aquilo que for deliberado
em assembleia geral, mediante proposta da administração.

Disposições transitórias

Ficam desde já nomeados para o quadriénio de 2003-2006, os
órgãos sociais com a seguinte composição:

Mesa da assembleia: presidente, João Manuel Trigo de Morais;
secretária, Olga Maria da Costa Vieira Andrade.

Administração: administrador único, Tiago André de Castro Lo-
pes do Vale.

Fiscalização: fiscal único efectivo, Dr.ª Maria da Piedade Gon-
çalves dos Santos Vaz, casada, residente na Rua da Alegria, 124,
2.º, 3, 4200-024, Porto, revisora oficial de contas com o n.º 878;
suplente, Mendes, Ferreira & Soutinho � Sociedade de Revisores
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Oficiais de Contas, L.da, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas sob o n.º 160, com sede na Rua do Professor Correia
Araújo, 593, entrada 3, sala 3, 4200-205 Porto, representada pelo
Dr. José Pinto de Almeida Soutinho, casado, revisor oficial de
contas n.º 144.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000858384

CHIEF TRADING POST � MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Sítio de Baceladas, Estrada Nacional 125, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5450/
20020806; identificação de pessoa colectiva n.º 506148440; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 8-9/20030429.

Certifico que foi efectuada a destituição de Simon Anthony Miller
do cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 10 de Abril de 2003.

Mais certifico que Paola Eunice Santos Ferreira foi nomeada para
o cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 10 de Abril de 2003.

24 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000859089

TRANSPORTES CLA, L.DA

Sede: Rua de Martim Moniz, lote D, 1.º, direito, Loulé,
São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2991/
930715; identificação de pessoa colectiva n.º 503029394; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20030507.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sede social é na Travessa Henrique Meneses, Bloco D, 1.º, di-
reito, freguesia de São Sebastião, 8100 Loulé.

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

28 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000859003

PREMIER REAL ESTATE � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Loja 48/49, Buganvília Plaza, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4504/
20000201; identificação de pessoa colectiva n.º 504660861; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 13/
20030515.

Certifico que foi alterado o n.º 2 do artigo 1.º do contrato da so-
ciedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na loja 107, Quinta Shopping,
Quinta do Lago, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

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

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000857981

PREMIER REAL ESTATE � MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Loja 48/49, Quinta Shopping, Quinta do Lago, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5234/
20011106; identificação de pessoa colectiva n.º 505794250; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 14/
20030515.

Certifico que foi alterado o n.º 2 do artigo 1.º do contrato da so-
ciedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Loja 48/49, Buganvília Plaza,
Quinta do Lago, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

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

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000857990

JOCODACA � EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO, S. A.

Sede: Estrada Nacional 125, ao quilómetro 86, 7, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 985/820422;
identificação de pessoa colectiva n.º 500964220; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 19/20030512.

Certifico que foi efectuada a nomeação dos órgãos sociais para o
triénio de 2003-2005.

Conselho de administração: presidente, Amândio Lourenço Ca-
brita da Silva; vice-presidente, Josefino Manuel Caria Marques Pa-
rente; vogal: José Ferreira Condesso.

Conselho fiscal: presidente, António Boaventura Gonçalves Brás;
vogal: Maria Manuela Lopes Soares Cabeleira; Isabel Paiva Galvão,
Mata & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, re-
presentada por João Miguel Pinto Galvão; suplente, Anabela Mar-
ques Rodrigues Peres, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 31 de Março de 2003.

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

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000859070

A. I. A. � CASA PORTUGUESA, PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Avenida do Infante Sagres, 67, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2502/
910620; identificação de pessoa colectiva n.º 502575301; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 26/20030508.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros, e alterado o artigo 5.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos ou-
tros valores constantes da respectiva escrita, é do montante de
5000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são as
seguintes: uma de 2500 euros pertencendo ao sócio Manuel Mar-
tins Silva, outra de 2500 euros do sócio A. I. A. � Agência Imo-
biliária do Algarve, L.da

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

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000859160
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ANA & FILHOS � CARNES, L.DA

Sede: Mercado Municipal de Quarteira, Talho 10, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3754/
970117; identificação de pessoa colectiva n.º 503834394; data:
20030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000858155

GRAHAM GOODALL, L.DA

Sede: Rua do Caracol, 12, Abelheira, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3883/
970728; identificação de pessoa colectiva n.º 503949140; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 15/20030515.

Certifico que foi efectuada a alteração total do contrato da socie-
dade em epígrafe, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Graham Goodall, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Sítio do Além, Estrada Nacio-
nal 125, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de restauro de mó-
veis antigos, fabrico de mobiliário; importação, exportação e co-
mercialização de acessórios; comercialização de mobiliário e peças
de decoração; importação, exportação e comercialização de madei-
ra e derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas no va-
lor nominal de 10 000 euros cada, pertencentes uma ao sócio Graham
John Goodall e outra à sócia Peridot Company, Ltd.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) no caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) por exoneração ou exclusão de um sócio; e

h) quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio
consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a ser alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão fazer-se representar em quaisquer assembleias
gerais por qualquer pessoa, sócia ou não sócia, desde que para o efei-
to munida de instrumento de representação, sob a forma de procu-
ração ou de carta dirigida à gerência.

ARTIGO 10.º

Os preceitos legais dispositivos poderão ser derrogados por sim-
ples deliberação dos sócios.

Data da Deliberação: 6 de Maio de 2003.

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000858007

DANIEL FILIPE BAIÃO & FILHO, L.DA

Sede: Rua dos Correios, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1701/
871026; identificação de pessoa colectiva n.º 501890807; data:
20030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2000858171

MONCHIQUE

VIRGÍLIO CORREIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Francisco Furtado, Marmelete, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 236/
020116; identificação de pessoa colectiva n.º 505908220.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício do
ano de 2002.

9 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, em substituição le-
gal do Conservador, Paulo Sérgio Nunes Furtado. 2001716559

PORTIMÃO

SOLAMIGO � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 274/
630617; averbamento n.º 2 à inscrição E-15/E-6; números e data das
apresentações: 20-22/030416.
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Certifico que foi feita a alteração do contrato social da socie-
dade em epígrafe, ficandos os artigos 3.º e 4.º, com a seguinte
redacção:

Facto inscrito: alteração do contrato social, artigos 3.º e 4.º
Sócios e quotas:
1) António Ferreira Henriques Cunha, 50 000 euros; e
2) Cristina Maria da Silva Pereira, 50 000 euros.
Gerência: dois gerentes, foram nomeados os sócios.

Mais certifico que Maribel Ramos Pereira Sequeira cessou funções
de gerente, por renúncia, em 3 de Abril de 2003.

Certifico ainda que, pela inscrição E-6, averbamento n.º 3, apre-
sentação n.º 2/030429, Renato Garcez Pereira cessou funções de
gerente, por renúncia, em 10 de Abril de 2003.

Certifico ainda que, pela inscrição E-6, averbamento n.º 4, apre-
sentação n.º 3/030429, Paulo Renato Ramos Pereira cessou funções
de gerente por renúncia, em 10 de Abril de 2003.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus Jorge
Conde Muchacho. 2001002297

OSFER � CONSULTADORIA E AUDITORIA
DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1228/
840125; identificação de pessoa colectiva n.º 501417583; inscrição
E-9; número e data da apresentação: 6/030513.

Certifico que feita dissolução e encerramento da liquidação a 7 de
Março de 2003.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus Jorge
Conde Muchacho. 2003102795

ISIDORO FERNANDES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2314/
910806; identificação de pessoa colectiva n.º 502604778; inscrição
E-4; número e data da apresentação: 13/030514.

Certifico que feito o reforço e alteração do contrato social da
sociedade em epígrafe, ficando os artigos 4.º e 5.º com a seguinte
redacção:

Facto inscrito: reforço e alteração do contrato social, artigos 4.º
e 5.º

Quantia em que o capital foi aumentado: 15 024,04 euros, reali-
zado em dinheiro pelos sócios.

Capital: 25 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Isidoro António da Conceição Fernandes, 12 500 euros; e
2) Ana Maria Rosado da Silva Fernandes, 12 500 euros.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus Jorge
Conde Muchacho. 2003102884

EXPO ARADE � ANIMAÇÃO E GESTÃO DO PARQUE
DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES DE PORTIMÃO, EM

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2/
010911; inscrição E-2; número e data da apresentação: 9/030408.

Certifico que foi feita a nomeação do conselho de administração.
Data da deliberação: 9 de Janeiro de 2002.
Conselho de administração: Isilda Maria Prazeres dos Santos Varges

Gomes, presidente; José Francisco Sobral Luís e Luís Miguel Piscar-
reta Ricardo, vogais, todos casados.

Prazo: 2002-2005.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus Jorge
Conde Muchacho. 2003114947

IBEROTEL � HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2879/
890313; identificação de pessoa colectiva n.º 502124253; averba-
mento n.º 2 à inscrição E-10 e inscrição E-13; números e datas das
apresentações: 12/030402 e 15/030220.

Certifico que foi feito o reforço e alteração do contrato social da
sociedade em epígrafe, ficando os artigos 4.º, n.º 1, e 5.º, n.º 1, com
a seguinte redacção:

Facto inscrito: reforço e alteração do contrato social, artigos 4.º,
n.º 1, e 5.º, n.º 1.

Quantia em que o capital foi aumentado: 1 000 000 euros pela
emissão de 200 000 acções de cinco euros cada, subscrito em dinheiro
e realizado quanto a metade.

Capital: 1 500 000 euros, dividido em 300 000 acções cada uma
com o valor nominal de cinco euros cada.

Mais certifico que o administrador Tiago Vagaroso da Costa
Monteiro cessou funções por renúncia, em 30 de Abril de 2002.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus Jorge
Conde Muchacho. 2003077626

MONTEIRO & ROSADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2725/800520; inscrição E-6; número e data da apresenta-
ção: 6/030410.

Certifico que foi feita dissolução e encerramento da liquidação em
18 de Março de 2003.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus Jorge
Conde Muchacho. 2003114963

PINHAL MANSO � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2129/
900528; identificação de pessoa colectiva n.º 501395326; inscrição
E-6; números e data das apresentações: 26-29/030305.

Certifico que foi feito o reforço e alteração com inteira substitui-
ção do contrato da sociedade em epígrafe.

Facto inscrito: reforço e alteração com inteira substituição do
contrato social.

Quantia em que o capital foi aumentado: 24 939,89 euros reali-
zado em dinheiro na proporção de 12 469,95 euros pela sócia MC
Group, Ltd, e 6234,97 euros, por cada uma das sócias Finalgarve
Invest, Ltd. e Jonnas, Ltd.

Sede: Praça da República, 58, Portimão.
Objecto: indústria de construção civil, transacções ligadas ao tu-

rismo, administração de propriedades, explorações turísticas, hote-
leiras e similares.

Capital: 34 915,85 euros.
Sócios e quotas:
1) MC Group, Ltd., 17 457,93 euros;
2) Finalgarve Invest, Ltd, 8728,96 euros; e
3) Jonnas, Ltd, 8728,96 euros.
Gerência: quatro gerentes; dois gerentes delegados e um presidente.
Foram nomeados: Antero Vitanen, casado, presidente; Seppo

Matias Hautala, casado, Mikko Seppo Juhani Hautala, solteiro, maior,
gerentes delegados, e Jaako Ketola, casado, gerente.

Forma de obrigar: pela assinatura de dois gerentes, uma das quais
deverá ser a do presidente ou a de um gerente-delegado.
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O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus Jorge
Conde Muchacho. 2001146000

HABITAT SECULAR � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4272/
030407; inscrição E-1; número e data da apresentação: 21/030407.

Certifico que entre Maria de Fátima Alexandre Águas, divorciada,
residente na Ponte do Vau, Estrada de Monchique, Portimão, e Rosília
Monteiro Alexandre Águas casada com José Manuel Pacheco Águas
no regime de comunhão geral de bens, residente na Ponte do Vau,
Estrada de Monchique, Portimão, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Habitat Secular � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Ponte do Vau, Estrada de
Monchique, em Portimão, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de intermediação
na compra e venda de imóveis, constituição de quaisquer direitos
reais sobre os mesmos, bem como para o seu arrendamento e tres-
passe, desenvolvendo para o efeito acções de promoção e recolha
de informações sobre os negócios pretendidos, designadamente
obtenção de documentos.

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 de
valor nominal de 4700 euros pertencente à sócia Maria de Fátima
Alexandre Águas e outra no valor nominal de 300 euros pertencen-
te à sócia Rosília Monteiro Alexandre Águas.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 12 vezes.

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 um gerente.

3 � Competirá ao gerente deliberar sobre a designação de mem-
bros do órgão de fiscalização da sociedade se o houver, sobre a one-
ração de bens imóveis, sobre a aquisição, alienação ou oneração de
bens móveis sujeitos a registo e do estabelecimento, bem como a
locação deste e a subscrição, aquisição e oneração de participações
noutras sociedades.

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria de Fátima Ale-
xandre Águas.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

gitimários;

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

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

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

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

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus Jorge
Conde Muchacho. 2003114319

PAULA ALEXANDRA & MARIA DO ROSÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3964/
020107; identificação de pessoa colectiva n.º 505909294; averba-
mento n.º 1 à inscrição E-1 e inscrição E-3; números e data das apre-
sentações: 10-11/030407.

Certifico que Paula Alexandra Nobre Rocha cessou funções de ge-
rente, por renúncia, em 20 de Janeiro de 2003.

Certifico ainda que, pela inscrição E-4, apresentação n.º 9/030407,
foi feita a autorização para a manutenção do nome.

Nome: Paula Alexandra.
Ex-sócio: Paula Alexandra Nobre Rocha.
Data: 20 de Janeiro de 2003.

Mais certifico ainda que foi feita transformação em sociedade
unipessoal por quotas do contrato da sociedade em epígrafe, que se
rege pela seguinte redacção:

Facto inscrito: transformação em sociedade unipessoal por quo-
tas.

Sede: Rua de Angola, lote 7, 6.º, A, Portimão.
Objecto: prestação de serviços de engomadoria, lavandaria e ar-

ranjos de vestuário.
Capital: 5000 euros.
Sócia: Maria do Rosário Carrasco Heliodoro.
Gerência: um gerente.
Forma de obrigar: pela assinatura do gerente.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus Jorge
Conde Muchacho. 2001004923

RUI & ANA GRADE � SALÃO DE CHÁ
E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4295/
030506; inscrição E-1; número e data da apresentação: 12/030506.

Certifico que entre Rui Alexandre de Carvalho Grade, solteiro,
maior, residente na Rua do Tenente Morais Soares, 17, Portimão, e
Ana Isabel Carvalho Grade, casada com Didier Robert Gilbert
Ehrlacher no regime da comunhão de adquiridos, residente no Bair-
ro do Pôr do Sol, bloco 4-C, 354, Vila Nova de Santo André, San-
tiago do Cacém, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rui & Ana Grade � Salão de Chá e
Pastelaria, L.da, e tem a sua sede na Rua do Tenente Morais Soares,
17, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

§ único. A gerência poderá estabelecer sucursais, agências ou de-
pendências, onde e quando os interesses sociais o aconselharem, e
deslocar a sede social dentro do referido concelho ou para conce-
lhos limítrofes.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de pastelaria, café, casa
de chá, sorveteria e snack-bar.

§ único. Por deliberação em assembleia geral, a sociedade pode
participações noutras sociedades com objecto diferente do seu ou
associar-se em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas, uma de valor nominal de 3350 euros,
pertencente ao sócio Rui Alexandre de Carvalho Grade, e outra de
valor nominal de 1650 euros, pertencente à sócia Ana Isabel Carva-
lho Grade.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção em assembleia geral, fica a cargo do sócio Rui Alexandre de
Carvalho Grade, que desde já é nomeado gerente.

§ único. Para responsabilizar ou obrigar a sociedade basta a assi-
natura do gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a favor de cônjuges, ascendentes ou des-
cendentes dos sócios carece de consentimento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos gozam de preferência, em
primeiro lugar, a sociedade, e depois os sócios não cedentes, na pro-
porção das suas quotas.

ARTIGO 6.º

A gerência fica autorizada a comprar para a sociedade, vender,
trocar ou hipotecar, quaisquer veículos automóveis ou motorizados
bem como bens imóveis.

ARTIGO 7.º

É expressamente vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos,
contratos, letras de favor, garantias ou semelhantes, que não digam
respeitam aos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital por de-
liberação unânime dos sócios até ao montante global de 50 000 eu-
ros e os mesmos poderão efectuar à sociedade os suprimentos ne-
cessários que se verifique necessários para o regular funcionamento
das suas actividades.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus Jorge
Conde Muchacho. 2003102051

IRIS DOCE � PASTELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3349/
990202; identificação de pessoa colectiva n.º 504508776; inscrição
E-3; número e data da apresentação: 10/030416.

Certifico que foi feita dissolução e encerramento da liquidação em
23 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus Jorge
Conde Muchacho. 2003103856

H2D � PUBLICIDADE E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3758/
010419; identificação de pessoa colectiva n.º 505416069; averba-
mento n.º 1 à inscrição E-1; número e data da apresentação: 14/
030409.

Certifico que Hugo Alexandre Guerreiro Silva cessou funções de
gerente, por renúncia, em 4 de Janeiro de 2002.

Certifico ainda que pela inscrição E-1, Averbamento n.º 2, Apre-
sentação n.º 15/030409, a sociedade deslocou a sua sede para a
Avenida de São João de Deus, bloco 4, rés-do-chão, esquerdo, Por-
timão.

Certifico ainda que, pela inscrição E-3, apresentação n.º 16/
030409, foi nomeado gerente Miguel Hilário Hesse de Paula, em
4 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus Jorge
Conde Muchacho. 2003114955

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

IMOBIAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho, 64, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrícula
n.º 423; identificação de pessoa colectiva n.º 506274365; data da apre-
sentação: 04062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas, do ano de 1999.

4 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Rodrigues de Jesus. 2001787936

IMOBIAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho, 64, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrícula
n.º 423; identificação de pessoa colectiva n.º 506274365; data da apre-
sentação: 04062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

4 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Rodrigues de Jesus. 2001787928

SILVES

DOM GARRAFÃO, COMÉRCIO DE BEBIDAS
ALCOÓLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1474/
990423; identificação de pessoa colectiva n.º 504362348; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 6/20030526.

Certifico que pela acta n.º 1, de 26 de Maio de 2003, Francisco
José Silva Martins e Ana Paula Guerreiro Martins foram nomeados
para o cargo de gerentes.

Data da deliberação: 26 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2000049605

GUARDA
AGUIAR DA BEIRA

PADARIA CLEMENTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula
n.º 133/010719; identificação de pessoa colectiva n.º 505555620.

Certifico, com referência à sociedade com a firma em epígrafe,
que em 3 de Junho de 2003 foram depositados na pasta respectiva
os documentos da prestação de contas referentes ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001412436
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TÁXI ANTÓNIO ALEXANDRE DE ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrí-
cula n.º 126/010206; identificação de pessoa colectiva
n.º 505231092.

Certifico, com referência à sociedade com a firma em epígrafe,
que em 3 de Junho de 2003 foram depositados na pasta respectiva
os documentos da prestação de contas referentes ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001412444

GOUVEIA

ADEGA COOPERATIVA DE VILA NOVA
DE TÁZEM, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 5/840220;
identificação de pessoa colectiva n.º 500008914; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 3/030603.

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, por delibe-
ração tomada em 25 de Maio de 2003, foram eleitos os directores,
para o quadriénio 2003-2006, com a seguinte composição:

Presidente: António Dias Nogueira Amaro; secretário, Hermínio
Ferreira Félix; tesoureiro, Eduardo Manuel Borges de Campos; su-
plentes, Joaquim Fernando Cruz Ferrão e Eurico Martins Saraiva,
todos casados.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2001542569

SEIA

TRANSPORTES TROGALENSSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 941/030514;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506051218; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/030514.

Certifico que entre Luís Alberto Costa da Silva, solteiro, maior, e
Hélio Miguel Silva Pereira, solteiro, maior, foi constituída a socie-
dade que se regerá pelo pacto constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Trogalensse, L.da, e tem
a sua sede no lugar de Vasco Esteves de Baixo, freguesia de Alvoco
da Serra, concelho de Seia.

2.º

A referida sociedade tem por objecto transportes rodoviários de
mercadorias.

3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, correspondente a duas quotas desiguais, uma no valor
nominal de 45 000 pertencente ao sócio Luís Alberto Costa da Sil-
va, e outra no valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio
Hélio Miguel Silva Pereira.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Luís
Alberto Costa da Silva e do não sócio Almerindo Mendes dos San-
tos, casado, residente no lugar de Barriosa, freguesia de Vide, conce-
lho de Seia, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em qualquer acto ou
contrato, é necessária e suficiente a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas a estranhos fica dependente
do consentimento escrito da sociedade, que nela terá direito de pre-

ferência. Não querendo esta preferir, terão a seguir igual direito os
sócios não cedentes, na proporção das suas quotas, se mais de um
quiser optar.

6.º

A gerência fica desde já autorizada a fazer levantamentos do ca-
pital depositado, para fazer face às despesas de constituição, publi-
cação, registo, bem como às decorrentes de obrigações com a sua
instalação, aquisição de equipamento, bens e serviços necessários ao
imediato início da sua actividade, ficando desde já a gerência tam-
bém autorizada a celebrar os necessários contratos.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000488145

LEIRIA
ALCOBAÇA

A. S. ANDRÉ � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2657;
identificação de pessoa colectiva n.º 504269720; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 5/270103.

Certifico que a sociedade em epígrafe dissolveu e encerrou as suas
contas.

Data: 30 de Dezembro de 2002.

Conferi está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2000372082

LUÍS CARLOS SANTOS ROGÉRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3239;
identificação de pessoa colectiva n.º 505739356; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 6/270203.

Certifico que a sociedade unipessoal em epígrafe, alterou parcial-
mente o contrato, no que respeita aos artigos 2.º e 5.º, os quais
passaram a ter a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto compra e venda de veículos auto-
móveis; importação e exportação; reparação de viaturas e serviço
de pronto socorro; transportes rodoviários de mercadorias, nacio-
nais e internacionais.

5.º

A administração e a representação da sociedade, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, compete à gerência, continuando a
exercer funções de gerente o sócio Luís Carlos Santos Rogério, fi-
cando desde já também designada gerente a não sócia Lucília Maria
Santos Rogério, casada, residente na Estrada da Azambujeira, 122,
lugar de Moinhos Novos, freguesia de Benedita, concelho de Alco-
baça, a qual possui a necessária capacidade profissional reconhecida
pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade, inclusivamente na
compra e venda de veículos automóveis de e para a sociedade, são
necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente que possui a capacidade profis-
sional. Para movimentar contas bancárias, sacar e endossar cheques
é suficiente a assinatura do gerente Luís Carlos Santos Rogério.

Conferi está conforme o original.

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

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2000372031
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TÁXIS JOAQUIM ROSA & LURDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2920;
identificação de pessoa colectiva n.º 504898132; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 7/210103.

Certifico que Rui Jorge da Silva Pedro exerce funções de gerente
da sociedade em epígrafe.

Data: 2 de Janeiro de 2002.

Conferi está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2000401511

CASA DOS FRANGOS � O PÁTEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2016;
identificação de pessoa colectiva n.º 503036587; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 8/250203.

Certifico que a sociedade em epígrafe dissolveu e encerrou as suas
contas.

Data: 4 de Novembro de 2002.

Conferi está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2000401317

FAICER � FAIANÇAS DE ALCOBAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1090;
identificação de pessoa colectiva n.º 501681396; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/130303.

Certifico que Vítor Manuel Vicente Laureano cessou funções de
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 17 de Dezembro de 2002.
Inscrição n.º 14 � Apresentações n.os 12 e 13/130303.

Mais certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o
contrato no que respeita ao artigo 4.º, o qual passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade pode exigir aos sócios prestações suplementares
de capital até ao quíntuplo do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que fo-
rem necessários, por deliberação unânime dos sócios.

Conferi está conforme o original.

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

23 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2000372210

VIVER � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1488;
identificação de pessoa colectiva n.º 502228059; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/070503.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato no que respeita à sede: Rua de Afonso de Albuquerque, 63, 1.º,
A, Alcobaça.

Conferi está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cu-
nha Neves Martins Costa Domingues. 2000373330

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO
COOPERATIVA DE ENSINO E CULTURAL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 18; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500139997; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 22/250303.

Certifico que a Cooperativa em epígrafe fez recondução de fun-
ções dos membros dos órgãos sociais.

Período: biénio de 1999-2000.
Data: 15 de Janeiro de 1999.
Inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 23/250303.
Mais certifico que foram nomeados os órgãos sociais da Coopera-

tiva em epígrafe, referentes os quais ficaram com composição se-
guinte:

Biénio: 2001-2002.
Direcção: presidente, José Fialho Vinagre; vice-presidente, Antó-

nio Serrazina Mendes; secretário, António Santos Valentim; tesou-
reiro, Luís Maria; vogal, Pedro Mateus Guerra.

Conselho fiscal: presidente, Manuel Ferreira Castelhano; secretá-
rio, Inácio Caetano Madaleno; vogal, José da Silva Raimundo.

Data: 10 de Fevereiro de 2001.
Inscrição n.º 6 � Apresentação n.º 24/250303.
Mais certifico que a Cooperativa em epígrafe, alterou parcialmente

o contrato no que respeita ao artigo 3.º, o qual passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, variável e ilimitado, já realizado, é de
2500 euros e representa-se por 500 títulos nominativos de valor in-
dividual de cinco euros.

2 � A importância do capital foi subscrita e paga, na totalidade,
por todos os cooperadores.

3 � Nenhum cooperador pode subscrever quantia inferior a três
títulos.

4 � Os títulos representativos de capital só serão entregues de-
pois de liberados e à medida que o forem sendo.

Conferi está conforme o original.

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

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2000372180

J. C. MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3603;
identificação de pessoa colectiva n.º 506342646; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/160103.

Certifico que Januário Coelho Machado e esposa, Rita Vicente da
Silva, casados entre si na comunhão de adquiridos, constituíram uma
sociedade, que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. C. Machado, L.da, e tem sede na
Rua do Vale da Franca, 16, no lugar de Algarão, freguesia de Benedita,
concelho de Alcobaça.

§ único. Mediante deliberação, poderá a gerência deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir sucursais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de artigos re-
gionais e utilidades domésticas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e encontra-se dividido duas quotas iguais de 5000 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Januário Coe-
lho Machado e a Rita Vicente da Silva.

2 � Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas, aos
mesmos, prestações suplementares de capital até ao montante glo-
bal de 10 vezes o capital social, existente à data da deliberação e na
proporção das suas quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente, e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios ou
não sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando
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desde já nomeados gerentes, os sócios Januário Coelho Machado e
Rita Vicente da Silva.

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
assinatura de dois dos gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre apenas entre sócios, desde que permi-
tida por lei porém a favor de estranhos fica dependente do consen-
timento da sociedade, que terá direito de preferência em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 6.º

No caso de dissolução da sociedade, será liquidatário quem a as-
sembleia geral determinar, que procederá a liquidação e partilha.

Conferi está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2000401546

BAZAR TEJO � COMÉRCIO DE UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3658;
identificação de pessoa colectiva n.º 506576760; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 15/140503.

Certifico que Arminda da Conceição Correia Moreno, solteira,
maior, e Maria Céu Belo da Silva, casada com Jorge Almeida Santos
na comunhão de adquiridos, constituíram uma sociedade por quotas,
que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação Bazar Tejo � Comércio de
Utilidades, L.da, e tem a sua sede na freguesia de Benedita, concelho
de Alcobaça, à Rua do Mato Forte, 11, e durará por tempo indeter-
minado.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste no comércio e retalho de utilidades do-
mésticas, produtos de limpeza e higiene.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 5000 euros cada, pertencendo uma a cada uma das só-
cias, Arminda da Conceição Correia Moreno e Maria do Céu Belo
da Silva.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um
ou dois gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o car-
go fica ou não pendente de prestação de caução.

2 � Ficam desde já nomeadas gerentes Arminda da Conceição
Correia Moreno e Maria do Céu Belo da Silva.

3 � A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos
e na execução das deliberação da assembleia geral, com a assinatura
de dois gerentes.

4 � Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais, designadamente em letras de favor, fiança ou abonações.

5.º

1 � Nem os gerentes nem qualquer dos sócios podem sem con-
sentimento da sociedade exercer por conta própria ou alheia, acti-
vidade concorrente com a sociedade.

2 � No exercício por conta própria inclui-se a participação por
si ou por interposta pessoa, em sociedade, qualquer que seja a frac-
ção do capital social na mesma subscrita.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando os sócios
não cedentes nas cessões onerosas, do direito de preferência.

2 � O sócios que pretenda ceder a sua quota ou parte dela a
terceiros dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por
escrito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessio-
nário, preço e condições de pagamento da mesma, a fim de obter
o consentimento da sociedade para aquela cessão e de proporci-
onar o exercício do direito de preferência estatuído no número
anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade pode-
rá deliberar a amortização das quotas nos seguintes casos:

a) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Por venda ou adjudicação judiciais de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Se por quaisquer actos ou factos o sócio seu titular fizer perigar

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo, nomeada-
mente se com a sociedade entrar, directa ou indirectamente, em
concorrência de qualquer espécie;

e) Se o seu titular durante dois anos consecutivos não comparecer
ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;

f) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 6.º;
g) Se em caso de partilha judicial ou extrajudicial por divórcio,

separação judicial de pessoas e bens ou só de bens a quota não ficar
a pertencer ao respectivo titular.

2 � A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea f)
do n.º 1 será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e poste-
riormente por deliberação dos sócios poderão em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
a alguns sócios ou a terceiros.

8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respecti-
vos direitos sociais serão exercidos pelos herdeiros, que designarão
no prazo de 30 dias após o óbito, um de entre eles que a todos re-
presente na sociedade enquanto a quota permanecer indivisa; no
segundo caso, os direitos do interdito serão exercidos na sociedade
pelo seu representante legal.

9.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos com-
plementares de empresas, no capital de outras sociedades com ob-
jecto e natureza diferente, reguladas ou não por leis especiais, criar
novas empresas ou comparticipar na sua criação, podendo ainda a
sociedade associar-se pela forma que entender mais conveniente a
quaisquer entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas atra-
vés da sua direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob
qualquer forma.

10.º

Os sócios poderão fazer a sociedade os suprimentos de que esta
carecer, de harmonia com as condições que forem deliberadas em
assembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao quíntuplo do capital social e na proporção das suas
quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade de votos
representativos da totalidade do capital social.

Conferi está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cu-
nha Neves Martins Costa Domingues. 2000373011

BENEMACO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3657;
identificação de pessoa colectiva n.º 506274438; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 14/140503.

Certifico que Nuno Gonçalo Maximiano Filipe, solteiro, maior, e
Maria Aurora Domingos Maximiano Filipe, casada com José Ribeiro
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Filipe na comunhão de adquiridos, constituíram uma sociedade por
quotas, que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma BENEMACO � Materiais de Cons-
trução, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Gaiata, 2, escritório B,
no lugar e freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede ser deslocada, quer
no próprio concelho onde fica estabelecida, quer para qualquer con-
celho limítrofe, e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

3.º

A sociedade tem como objecto: comércio de materiais de cons-
trução.

4.º

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

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros, dividido em duas quotas do valor nominal de
25 000 euros cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

6.º

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

7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, pertence aos sócios ou a não
sócios, que vierem a ser designados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerente ambos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,

com a intervenção de um gerente.

8.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao décu-
plo do capital social, ficando todos os sócios a elas obrigados na
proporção das respectivas quotas.

2 � Podem ainda os sócios efectuar suprimentos à sociedade nos
termos a fixar em assembleia geral.

9.º

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

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

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

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

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

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

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a 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 faleci-
mento, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um repre-
sentante comum.

Disposição transitória

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

Conferi está conforme o original.

26 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cu-
nha Neves Martins Costa Domingues. 2000373615

OESTEVENTOS � ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO
TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3645;
identificação de pessoa colectiva n.º 506541061; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 2/170403.

Certifico que Abílio da Conceição Dias, casado com Maria da
Glória Castelhano dos Santos na comunhão de adquiridos; Joaquim
José Luís Silva, solteiro, maior; José Carlos Osório Vinagre, casado
com Ana Cristina Barbosa dos Santos na comunhão de adquiridos;
José Eduardo Sousa Henriques, casado com Maria Dulce Rodrigues
Marques na comunhão de adquiridos; Lino Lopes Fialho, casado com
Maria Ofélia Santos Paulino na comunhão de adquiridos; Marco
António Rodrigues Marques, solteiro, maior; e Nuno Miguel Ribeiro
dos Santos, solteiro, maior, constituíram uma sociedade, que passa a
reger-se pelos seguintes artigos.

1.º

A sociedade adopta a firma Oesteventos � Actividades de Ani-
mação Turística, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua do Rei da Memória, 72,
Apartado 218, na vila e freguesia de Benedita, concelho de Alcoba-
ça.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou outras
formas de representação em qualquer localidade do País ou do es-
trangeiro.

3.º

Tem por objecto consiste no exercício de actividades de anima-
ção turística. Exploração de actividades lúdicas, culturais, desporti-
vas ou de lazer.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, noutras
sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 495 euros e corresponde à soma de sete quotas iguais, de valor
nominal individual de 1785 euros, uma de cada sócio.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao quíntuplo do capital social.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre. A cessão a estranhos ca-
rece sempre do consentimento da sociedade, gozando esta, em pri-
meiro lugar, e depois os sócios não cedentes, direito de preferência
na sua aquisição.

6.º

1 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de três gerentes.
3 � A gerência não pode vincular a sociedade em actos estra-

nhos aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abo-
nações, fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.
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7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de quaisquer sócios, desde
que totalmente liberadas, independentemente do seu consentimen-
to, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial;
d) Se um sócio for vencido em processo judicial entre ele e a

sociedade, seja qualquer a parte que mova a acção;
f) Se a quota for cedida a estranhos sem que à sociedade e aos

demais sócios seja dada oportunidade de exercerem o direito de pre-
ferência.

2 � A contrapartida da quota a amortizar será o valor que resul-
tar do balanço a efectuar para o efeito.

8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo regis-
to e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas, equipamento
necessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerência fica desde
já autorizada a proceder aos levantamentos necessários da conta
aberta em nome da sociedade.

Conferi está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2000372929

MARINHA GRANDE

REIJUL � COMÉRCIO DE PRODUTOS METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2233; identificação de pessoa colectiva n.º 506049973; data da
apresentação: 02062003.

Certifico que, em referência a sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativos ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001980329

J. COELHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 325; identificação de pessoa colectiva n.º 500738211; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 1/20020110.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital para 20 048 200$, tendo sido feita a redenominação
do capital social para euros e alterado o artigo 3.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde a soma de quatro quotas: duas de
40 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José
António Fernandes Coelho e António José Norte Coelho; duas da
sócia Ana Maria Norte Coelho, uma de 17 457,93 euros, seu bem
próprio, e outra de 2542,07 euros, bem comum do casal.

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

Conferido, está conforme.

10 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001987200

POMBAL

BILLERUD � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua dos Pomares, em Roussa, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2604;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/20030526.

Certifico que o ex-sócio Maria Celeste Martins Marques, renun-
ciou à gerência em 31 de Março de 2003, tendo na mesma data sido
nomeado gerente o novo sócio António Nogueira da Silva.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001214596

MÉDICOS NOCTURNOS POMBALENSES � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1798;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
8/20030528.

Cessão de quota, 1500 euros

No dia 20 de Março de 2003, no Cartório Notarial de Soure, pe-
rante mim, licenciada Celeste Maria Rainho de Jesus Pita, a respec-
tiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Otília Maria Mendes Fernandes Ferreira e marido, Carlos Al-
berto Guardado Ferreira, número de identificação fiscal 113128380 e
152259872, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, natu-
rais, ela da freguesia e concelho de Pombal, ele da freguesia de Vila
Cã, concelho de Pombal, e residentes no lugar de Ranha de São João,
freguesia de Vermoil, também concelho de Pombal; e

2.º João Rafael Fernandes Guardado, número de identificação fis-
cal 233240560, solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de
Pombal, e residente no lugar de Ranha de São João, já referido.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos bilhetes de identi-
dade, respectivamente n.º 4328381, n.º 2582658 e n.º 12551230,
emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, aos 22 de
Abril de 2002, 20 de Julho de 1999 e 21 de Janeiro de 2003.

E disseram que ela primeira outorgante mulher, juntamente com
Adélia dos Santos Silva Miragaia, Manuel dos Santos Lopes e Ma-
nuel Nunes de Oliveira, são os únicos sócios da sociedade comercial
por quotas que gira com a firma Médicos Nocturnos Pombalenses �
Prestação de Serviços Médicos, L.da, pessoa colectiva n.º 503762865,
com sede na Avenida Heróis do Ultramar, 130, rés-do-chão, direito,
em Pombal, matriculada na Conservatória do Registo Comercial da
Pombal sob o n.º 1798, com o capital social, integralmente realiza-
do, de 6000 euros, dividido em quatro quotas iguais, cada uma no
montante de 1500 euros, pertencentes uma a cada sócio.

Que pela presente escritura:
a) Ela primeira outorgante mulher, com o consentimento de seu

marido, cede gratuitamente, com todos os correspondentes direitos
e obrigações, ao segundo outorgante, João Rafael, seu único filho,
aquela sua quota com o valor nominal de 1500 euros;

b) Que adopta para esta doação valor igual ao nominal da quota,
dá como efectuada a cessão, renunciando às funções de gerente que
vinha exercendo na sociedade; e

c) Que o segundo outorgante aceita a presente cessão, nos termos
exarados.

Conforme com o original.

3 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001214642

AVIAQUINOS � EXPLORAÇÃO DE AVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2258;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/20030528.

Dissolução de sociedade

No dia 6 de Março de 2003, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim, licenciado António José Machado Nunes da Costa,
notário neste concelho, compareceram como outorgantes:

1.º António José Lorga Aquino, casado segundo o regime de co-
munhão de adquiridos com Isabel da Conceição Pereira, natural de
Moçambique, mas de nacionalidade portuguesa, residente na Traves-
sa do Rossio, na sede de freguesia de Vila Cã, deste concelho, con-
tribuinte fiscal n.º 176616179; e

2.º Joaquim Lorga Aquino, casado com Eulália Domingues
Carrasqueira, segundo o regime de comunhão de adquiridos, natural
de Moçambique, mas de nacionalidade portuguesa, residente na Rua
do Regedouro, no lugar de Gonçalvinho, dita freguesia de Vila Cã,
contribuinte fiscal n.º 172090423.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade respectivamente n.os 8475419, de 31 de
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Janeiro de 2001, 8417070, de 15 de Fevereiro de 1999, ambos
de Lisboa.

Os outorgantes declararam que são os únicos e actuais sócios da
sociedade comercial por quotas denominada Aviaquinos � Explora-
ção de Aviários, L.da, com sede na Travessa do Rossio, na sede de
freguesia de Vila Cã, deste concelho, com o capital social de 5000 eu-
ros, identificação de pessoa colectiva n.º 504372246, conforme tudo
verifiquei por uma certidão do Registo Comercial que arquivo, so-
ciedade esta matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Pombal, sob o n.º 2258.

Que tendo resolvido dissolver a sociedade de comum acordo, pela
presente escritura a dissolvem, para todos os efeitos legais, a partir
de hoje.

Que a dissolvida sociedade não possui bens imóveis, cujas contas
foram hoje aprovadas, não tem qualquer património activo ou pas-
sivo, é por eles dada por liquidada, ficando os sócios, qualquer deles
autorizados a praticar os necessários actos de publicação e registo.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerer o registo
deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Esta escritura, sujeita ao emolumento do artigo 14.º da tabela anexa
ao Código do Notariado, foi lida e explicado o seu conteúdo.

Conforme com o original.

4 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001214669

ARROZEIRA DO MARQUÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1793;
número e data da apresentação: PC. 3/20030530.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do
ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

4 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001214707

PAULO LOPES & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2728;
número e data da apresentação: PC. 1/20030530.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do
ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

4 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001214685

CEMOPOL CELULOSES MOLDADAS
PORTUGUESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1583;
número e data da apresentação: PC. 2/20030530.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do
ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

4 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001214693

PINTURAS DA CONSTRUÇÃO CARNIDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2710;
número e data da apresentação: PC. 1/20030527.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do
ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001214626

VALE DA CRUZ � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3138;
número e data da apresentação: PC. 2/20030527.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do
ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001214618

SONDAGENS DO VALE � SONDAGENS
E CAPTAÇÕES DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1389;
número e data da apresentação: PC. 3/20030527.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do
ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001214600

TRANSEL � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 444; ins-
crição n.º 4845, E-10; número e data da apresentação: 20/20030523.

Aumento de capital

No dia 30 de Abril de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Figueira
da Foz, perante mim, licenciada, Fernanda da Fonseca Maurício
Ferreira da Silva, respectiva notária, compareceram como outorgan-
tes:

a) Manuel Coelho Neto, natural do Louriçal, concelho de Pom-
bal, residente na sede de freguesia de Marinha das Ondas, concelho
da Figueira da Foz, número de identificação fiscal 132351528, casa-
do sob o regime da comunhão geral com Maria Celeste da Concei-
ção Coelho Neto;

b) Eduardo Jorge Coelho Neto e esposa, Maria Manuela Pedrosa
Esteves, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais
ele da freguesia de Carriço, concelho de Pombal, e ela de Angola,
residentes na sede de freguesia de Marinha das Ondas, citada, ele
número de identificação fiscal 132351552.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por serem do meu conhe-
cimento pessoal.

Disseram os outorgantes, nas respectivas qualidades em que inter-
vêm:

Que os varões são os únicos sócios e gerentes da sociedade co-
mercial por quotas, o que verifiquei por certidão registral da matrí-
cula e inscrições em vigor, adiante indicada:

TRANSEL � Sociedade de Transportes, L.da, identificação de
pessoa colectiva n.º 500288585, com sede em Marinha das Ondas,
freguesia de Carriço, concelho Pombal, matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial de Pombal sob o n.º 444, a fl. 32 v.º, do
Livro n.º 2-C, com o capital social de 50 000 euros, no qual o ou-
torgante a), Manuel, tem uma quota do valor nominal de 15 000 eu-
ros; o outorgante b), Eduardo Jorge, uma quota de 24 500 euros, bem
próprio dele, marido, e outra do valor nominal valor nominal de
10 500 euros, esta bem próprio do casal, identificado em b).

Que o capital já se encontra integralmente realizado e registado
na dita Conservatória.

Que os varões deliberam proceder ao aumento do capital social
da sociedade para 80 000 euros, sendo o aumento de 30 000 euros,
mediante o reforço das respectivas quotas subscrito proporcional-
mente às mesmas, nos termos seguintes:

a) O sócio Manuel Coelho Neto reforça a sua quota com mais
9000 euros, sendo de 982 euros e 30 cêntimos em reservas legais,
5017 euros e 70 cêntimos em reservas livres e 3000 euros em nu-
merário, passando, assim, a ter uma quota do valor nominal de
24 000 euros;

b) O sócio Eduardo Jorge Coelho Neto reforça a sua quota de
24 500 euros, bem próprio dele, com mais 14 700 euros, sendo
1604 euros e 44 cêntimos em reservas legais, 8195 euros e 56 cên-
timos em reservas livres e 4900 euros em numerário, passando, as-
sim, a ter uma quota do valor nominal de 39 200 euros, bem pró-
prio dele;

c) O sócio Eduardo Jorge Coelho Neto reforça também a referida
quota de 10 500 euros, com mais 6300 euros, sendo 687 euros e
61 cêntimos em reservas legais, 3512 euros e 39 cêntimos em re-
servas livres, e 2100 euros em numerário, ficando assim com uma
quota do valor nominal de 16 800 euros.

Que as referidas reservas constam de um balanço reportado ao
exercício do ano transacto, cuja contas foram pelos sócios aprova-
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das em reunião da assembleia geral da sociedade na data de 5 de Março
findo;

Que declaram sob sua inteira responsabilidade que o numerário já
deu entrada na caixa social, que não é exigida pela lei, pelo contrato
ou pela deliberação a realização de outras entradas, e de que desde a
data a que se reporta o balanço, até hoje, não houve diminuições
patrimoniais que obstem ao presente aumento.

Disseram ainda os outorgantes Eduardo Jorge e esposa, que o au-
mento em numerário da importância de 4900 euros, em reforço da
quota própria do seu marido, foi realizado com dinheiro próprio,
proveniente da alienação de bens próprios, dele.

Disseram mais os sócios Manuel e Eduardo que, em consequência
do aumento, dão nova redacção ao artigo 4.º do contrato de socie-
dade, que passará a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita, é de 80 000 euros, dividido em três
quotas, uma do valor nominal de 24 000 euros pertencente ao sócio
Manuel Coelho Neto, outra do valor nominal de 39 200 euros (bem
próprio) do sócio Eduardo Jorge Coelho Neto, e outra do valor no-
minal de 16 800 euros (bem do casal) do mesmo sócio Eduardo Jor-
ge Coelho Neto.

Arquivo:
Fotocópia da acta da dita reunião da assembleia geral;
Fotocópia do referido balanço;
Certidão registral da matrícula e inscrições em vigor da sociedade,

por onde verifiquei ainda que o capital social inicial se encontrava
realizado e registado.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de registar este acto na
Conservatória do Registo Comercial competente no prazo de três
meses.

Foi feita aos outorgante leitura desta escritura e a explicação do
seu conteúdo.

Conforme com o original.

29 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001214561

DOIS FLANDES � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3354;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20030108.

Averbamento n.º 1 � Por instrumento lavrado no dia 23 de Se-
tembro de 2002, e arquivado sob o n.º 22, a fl. 69, no maço próprio
de instrumento de rectificação, a Sr.ª Maria Margarida de Carvalho
Patrício, rectificou a gestão de negócios exercida por Francisco José
Carvalho Patrício nesta escritura, declarando que concorda e aceita
plenamente o conteúdo da mesma.

23 de Dezembro de 2002. � A Ajudante Principal, em exercício,
(Assinatura ilegível.)

Contrato de sociedade

No dia 9 de Dezembro de 2002, no 21.º Cartório Notarial de Lis-
boa, perante mim, Luiza Maria de Carvalho Vieira, respectiva notá-
ria, compareceram como outorgantes:

1.º Francisco Guedes de Martel Patrício, natural da freguesia de
Sacavém, concelho de Loures, casado com a segunda outorgante sob
o regime da comunhão de adquiridos, residente na Quinta da
Francelha, 1700, em Lisboa, número de identificação fiscal
115838074, titular do bilhete de identidade n.º 2177146, datado de
26 de Setembro de 1995, emitido em Lisboa pelos Serviços de Iden-
tificação Civil.

2.º Leonor Maria Melo Breyner de Carvalho Patrício, natural de
Lisboa, da freguesia de São Sebastião da Pedreira, casada com o pri-
meiro outorgante sob o indicado regime e com ele residente, nú-
mero de identificação fiscal 115838066, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 139170, datado de 12 de Dezembro de 1995, emitido em
Lisboa pelos Serviços de Identificação Civil.

3.º Francisco José Carvalho Patrício, solteiro, maior, natural de
Lisboa, da freguesia de São Domingos de Benfica, residente na Ave-
nida da Liberdade, 144, 7.º, esquerdo, em Lisboa, número de identi-
ficação fiscal 211906557, titular do bilhete de identidade
n.º 10300832, datado de 10 de Abril de 2001, emitido em Lisboa
pelos Serviços de Identificação Civil, que outorga por si e como gestor

de negócios de Maria Margarida de Carvalho Patrício, solteira, maior,
natural de Lisboa, da freguesia de São Domingos de Benfica, residen-
te na Quinta da Francelha, 1700 Lisboa, número de identificação
fiscal 223338494;

4.º Maria Luísa de Carvalho Patrício Sepúlveda, natural de Lis-
boa, da freguesia de São Domingos de Benfica, casada com Filipe
Xavier Duarte Silva Sepúlveda sob o regime da separação de bens,
residente na Quinta da Francelha, 1700, em Lisboa, número de iden-
tificação fiscal 214152634, titular do bilhete de identidade
n.º 10979300, datado de 16 de Janeiro de 2002, emitido em Lisboa
pelos Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade.

E declararam:
Que, pela presente escritura fazem entre os primeiro, segunda,

terceiro e sua gestida, e quarta outorgante, um contrato de socie-
dade anónima com a firma Dois Flandes � Investimentos Imobi-
liários, S. A., com sede na Quinta de Flandes, freguesia e conce-
lho de Pombal, com o capital social de 51 500 euros, inteiramente
subscrito e realizado, e que se fica a reger pelos artigos constan-
tes do documento complementar anexo a esta escritura, elabora-
do nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado,
cujo conteúdo conhecem perfeitamente, pelo que dispensam a sua
leitura neste acto;

Que o capital social de 51 500 euros foi realizado, quanto à im-
portância de 600 euros em dinheiro, pelos quarta outorgante, ter-
ceiro e sua gestida, ao momento depositados no Banco Português do
Investimento, S. A., e quanto à importância de 50 900 euros, pela
transmissão para a sociedade do imóvel adiante identificado perten-
cente aos primeiro e segunda outorgantes:

Prédio rústico sito na Quinta de Flandes, freguesia e concelho de
Pombal, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 25 606, com o
valor patrimonial de 1391,34 euros, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Pombal, sob a ficha 05980 da referida freguesia,
onde se encontra registada a aquisição a favor dos primeiro e segun-
da outorgantes pela forma seguinte, um sexto pela cota G-1, como
bem próprio do primeiro outorgante, e os restantes cinco sextos
pelas cotas G-2 e G-4, como bem comum do casal, o qual foi alvo
de avaliação feita por Francisco Manuel Constantino Pinto, revisor
oficial de contas n.º 694, conforme Relatório por ele efectuado nos
termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, que ar-
quivo.

O referido capital social encontra-se dividido em 51 500 acções
ao portador com o valor nominal de 1 euro cada uma, e encontra-se
subscrito pela forma seguinte:

Francisco Guedes de Martel Patrício, 29 692 acções;
Leonor Maria de Mello Breyner de Carvalho Patrício, 21 208 ac-

ções;
Francisco José Carvalho Patrício, 200 acções;
Maria Luísa de Carvalho Patrício Sepúlveda, 200 acções;
Maria Margarida de Carvalho Patrício, 200 acções.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, que instrui a escritura exarada em 9 de
Dezembro de 2002, a fl. 8 do livro n.º 322-M das notas do 21.º
Cartório Notarial de Lisboa.

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 � A sociedade adopta a denominação Dois Flandres � Inves-
timentos Imobiliários, S. A., e tem a sua sede na Quinta de Flandes,
freguesia de Pombal, concelho de Pombal.

2 � O conselho de administração pode, mediante deliberação dos
accionistas, transferir a sede para qualquer outro local permitido por
lei.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a compra para revenda de patrimó-
nio imobiliário, aquisição de participações sociais, actividade imobi-
liária, comércio e representação de equipamento industrial, bem
como prestação de serviços de consultoria económica, contabilís-
tica e empresarial, consulta e direcção de empresas, actividade de
comissões e representações, actividade de gestão de carteira de títu-
los, actividade de promoção, marketing e prospecção de mercados,
comércio, importação e exportação de produtos manufacturados,
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bem como todo o tipo de matérias-primas, aquisição, venda e qual-
quer outra forma de exploração de marcas registadas, patentes e
direitos de autor e outros direitos conexos.

ARTIGO 3.º

Outras finalidades

A sociedade pode adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade ilimitada em sociedades com objecto diferente, incluindo as
reguladas por leis especiais, ainda que com sede fora de Portugal,
consórcios, agrupamentos complementares de empresas ou associa-
ções em participação, assim como adquirir e alienar participações
no capital de outras sociedades, ficando estas deliberações sujeitas a
ratificação por parte da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
51 500 euros, representado por 51 500 acções, com o valor nomi-
nal de 1 euro cada uma.

2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de uma ou mais acções, os quais poderão
ser livremente reunidos ou desdobrados a expensas do seu titular.

3 � As acções ordinárias podem ser convertidas em acções pre-
ferenciais sem voto mediante deliberação da assembleia geral e a
requerimento dos accionistas.

4 � As acções são nominativas ou ao portador, conforme for
decidido pelos accionistas.

5 � Os títulos representativos das acções são assinados:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e por um mandatário com poderes espe-

ciais para o acto; ou
c) Por dois mandatários, para o efeito designados.

ARTIGO 5.º

Aumento de capital

1 � Compete à assembleia geral deliberar sobre todas as altera-
ções do contrato de sociedade, designadamente aumentos de capital,
seja qual for a forma em que estes foram realizados.

2 � Compete também à assembleia geral fixar os respectivos
termos e condições, bem como a forma e os prazos de subscrição e
realização.

3 � A autorização para a(s) decisão(ões) de aumento de capital
prevista(s) no n.º 1 é válida pelo prazo máximo permitido por lei e
pode ser renovada uma ou mais vezes.

4 � Salvo se diversamente for deliberado em assembleia geral para
o efeito convocada e por accionistas que representem, pelo menos,
51 % do capital realizado, os accionistas gozam, na proporção das
acções que possuírem, do direito de preferência nos aumentos de
capital, quer na subscrição de novas acções, quer no rateio daquelas
relativamente às quais tal direito não tenha sido exercido.

ARTIGO 6.º

Obrigações

1 � A sociedade pode emitir títulos de dívida legalmente permi-
tidos, designadamente obrigações de todos os tipos previstos na lei,
em conformidade com o que for deliberado pela assembleia geral.

2 � As decisões e deliberações de emissão de títulos de dívida e
obrigações podem ser tomadas pela maioria que, para cada tipo, a
lei especifique como mínima.

3 � As obrigações e, nos casos previstos na lei, os demais títulos
de dívida podem revestir a forma escritural ou titulada de acordo
com a respectiva deliberação de emissão.

4 � As obrigações escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

5 � Os títulos representativos das obrigações são assinados por
dois administradores.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral de accionistas

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, com
a antecedência mínima de 20 dias sobre a data designada para a res-
pectiva reunião, possuam, averbados no livro de registo da socie-
dade ou nesta depositadas, ou provem ter depositadas em estabeleci-
mento bancário, pelo menos, 1 acção. Para o efeito do disposto neste
número, as acções deverão manter-se averbadas ou depositadas, em
nome do accionista, até ao encerramento da reunião.

2 � Os accionistas poderão nomear representantes, incluindo
terceiros, à sociedade para os representarem nas assembleias gerais.
A nomeação poderá ser feita através de simples carta endereçada ao
presidente da mesa da assembleia geral.

3 � Qualquer resolução tomada em assembleia geral, tanto ordi-
nária como extraordinária, será tomada em primeira convocação,
desde que esteja presente ou representada metade do capital social e
com voto favorável da maioria dos accionistas presentes. Em qual-
quer caso, nenhuma deliberação será tomada em primeira convoca-
ção ou nas convocações seguintes, a menos que aprovada por um
quarto do capital social e mais uma acção.

4 � As assembleias gerais deverão ser convocadas por convoca-
tória indicando a data, o lugar e a hora onde as mesmas se irão rea-
lizar, bem como os assuntos da ordem do dia. A convocatória pode-
rá ser substituída por carta registada ou fax enviados com antecedência
mínima de 21 dias sobre a data da sua realização e deverá ainda in-
dicar uma segunda data para a realização da assembleia geral, caso o
quórum presente na primeira não seja suficiente.

ARTIGO 8.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, que poderão ser ou não accionistas, de acordo com o que
seja deliberado pela sociedade, devendo ser eleitos pela assembleia
geral por um período de quatro anos.

ARTIGO 9.º

Administração

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por um número ímpar de administradores,
com o mínimo de três, cinco, sete ou o máximo de nove.

2 � É autorizada a eleição de administradores suplentes em nú-
mero não superior a um terço dos efectivos eleitos.

3 � O conselho de administração pode designar também, durante
o seu mandato, um dos seus membros como administrador-delegado,
o qual pode ser o próprio presidente, podendo ainda substituí-lo em
qualquer momento.

4 � É permitido aos administradores o exercício, por conta pró-
pria ou alheia, de actividade concorrente com a da sociedade, sendo
válidos quaisquer contratos celebrados entre a sociedade e entidades
que prossigam actividades concorrentes nas quais os administradores
possuam um interesse pessoal.

ARTIGO 10.º

Atribuições e competências da administração

1 � O conselho de administração tem os poderes de administra-
ção e gestão atribuídos por lei, salvo as restrições previstas no pre-
sente contrato.

2 � As reuniões do conselho de administração terão lugar, pelo
menos, duas vezes por ano e deverão ser convocadas validamente e
realizadas quando a maioria dos administradores se encontrarem
presentes. As resoluções do conselho de administração serão consi-
deradas tomadas pelo voto favorável da maioria dos administrado-
res presentes.

3 � O conselho de administração poderá nomear procuradores
para a prática de actos determinados ou certas categorias de actos.

4 � A sociedade vincula-se em quaisquer actos ou contratos atra-
vés das assinaturas de dois administradores.

5 � Para os actos de mero expediente é sempre suficiente a as-
sinatura de um só administrador.

ARTIGO 11.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que deverá
ser revisor oficial de contas, e terá sempre um suplente, também
revisor oficial de contas.

ARTIGO 12.º

Distribuição de lucros

1 � A importância dos lucros de cada exercício tem a aplicação
que os accionistas deliberarem, ressalvadas as limitações decorrentes
de disposições legais imperativas.

2 � Poderão ser feitos, aos accionistas, adiantamentos sobre os
lucros no decurso do exercício até ao máximo permitido por lei.
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3 � O conselho de administração pode fazer, aos accionistas,
adiantamento sobre os lucros previsíveis dentro das condições le-
gais.

ARTIGO 13.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou medi-
ante deliberação de accionistas que detenham acções corresponden-
tes a, pelo menos, 51 % do capital social realizado.

2 � A liquidação do património, em consequência da dissolução da
sociedade, é feita extrajudicialmente, por uma comissão a constituir,
de acordo com deliberação dos accionistas em assembleia geral.

Disposição transitória

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade assume os negócios e as despesas que forem
necessários à sua constituição e funcionamento, ainda que anterio-
res à sua constituição e registo.

2 � Ficam desde já nomeados os órgãos sociais para o primeiro
ano, renovável automaticamente até ao máximo de três, compostos
pelos elementos a seguir indicados, dos quais os administradores,
dispensados de caucionar a sua responsabilidade, ficam autorizados a
efectuar levantamentos, na conta de depósito do capital aberta em
nome da sociedade, a fim de fazer face às despesas com a sua cons-
tituição, instalação e registo.

A) Mesa da assembleia geral: presidente, Leonor Maria de Mello
Breyner de Carvalho Patrício, casada no regime da comunhão de
adquiridos, portadora do bilhete de identidade n.º 139170, emitido a
12 de Dezembro de 1995, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa,
casada no regime de comunhão de adquiridos, residente na Quinta da
Francelha, 1700, em Lisboa; secretário, Maria Margarida de Carva-
lho Patrício, portadora do bilhete de identidade
n.º 11211541, emitido em 17 de Março de 1999, Arquivo de Identi-
ficação de Lisboa, solteira, maior, residente na Quinta da Francelha,
1700, em Lisboa.

B) Conselho de administração: administradores, Francisco Guedes
de Martel Patrício, portador do bilhete de identidade n.º 2177146,
emitido a 26 de Setembro de 1995, casado no regime de comunhão
de adquiridos, residente na Quinta da Francelha, 1700, em Lisboa;
Francisco José Carvalho Patrício, portador do bilhete de identidade
n.º 10300389, emitido em 10 de Abril de 2001, Arquivo de Identi-
ficação de Lisboa, solteiro, maior, residente na Avenida da Liberda-
de, 144, 7.º, esquerdo, 1250 Lisboa; Maria Luísa de Carvalho Patrí-
cio Sepúlveda, portadora do bilhete de identidade n.º 10979300,
emitido em 16 de Janeiro de 2002, Arquivo de Identificação de Lis-
boa, casada no regime da separação de bens, residente na Quinta da
Francelha, 1700, em Lisboa.

C) Conselho fiscal: fiscal único, sociedade Amável Calhau, Ribei-
ro da Cunha e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, com o n.º 19 na Lista da Câmara dos Revisores Oficiais de Con-
tas e sede na Rua de Artilharia Um, 104, 4.º, esquerdo, 1099-053
Lisboa, representada pelo seu sócio Dr. Amável Alberto Freixo
Calhau, inscrito na lista dos revisores oficiais de contas com o
n.º 364; suplente fiscal único: Dr. José Maria Ribeiro da Cunha, ins-
crito na lista dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 497, com
domicílio na Rua de Artilharia Um, 104, 4.º, esquerdo, 1099-053
Lisboa.

Conforme com o original.

17 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001245297

LISBOA
ALENQUER

COSTA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 152/
681226; identificação de pessoa colectiva n.º 500078599; data da
entrega dos documentos: 030528.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

9 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 1000225169

TRANSPORTES FADINHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 127/
680318; identificação de pessoa colectiva n.º 500425736; data da
entrega dos documentos: 030530.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

9 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 1000225166

SERVORAL � SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
E DENTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 946/
940420; identificação de pessoa colectiva n.º 503182079; data da
entrega dos documentos: 030604.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

9 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 1000225171

D. C. B. � DISTRIBUIÇÃO DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1367/
981125; identificação de pessoa colectiva n.º 503080802; data da
entrega dos documentos: 030530.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

9 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 1000225164

GOMES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 370/
830105; identificação de pessoa colectiva n.º 501341790; data da
entrega dos documentos: 030530.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

9 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 1000225162

MÓVEIS LUCÍLIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1365/
981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504286714; data da
entrega dos documentos: 030604.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

9 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 1000225160

FAMIGESTE � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1035/
950626; identificação de pessoa colectiva n.º 503442208; data da
entrega dos documentos: 030603.
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Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

9 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 1000225157

TRANSCHEMINA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1703/
010328; identificação de pessoa colectiva n.º 505373750; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 5 e 6/030527.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1.º Cessação das funções de gerente por parte do não sócio, Lu-

ciano Pedro da Silva Franco, por renúncia, com efeitos reportados
a 20 de Maio de 2003.

2.º Alteração parcial do contrato, traduzida na nova redacção dos
n.os 2 e 3 do artigo 4.º, de que fica sendo:

ARTIGO 4.º

2 � Já estão nomeados gerentes os sócios e fica desde já nomea-
da gerente a não sócia Maria da Glória da Guia Ferreira da Silva,
casada, residente na Rua dos Guerras, Vivenda Celso, freguesia e
concelho de Alenquer, a qual detém a necessária capacidade profis-
sional.

3 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sem-
pre obrigatória a intervenção da gerente Maria da Glória da Guia
Ferreira da Silva.

Conferida está conforme.

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

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 1000225043

AZAMBUJA

METALOMECÂNICA DE AZAMBUJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 250/
900424; data: 03062003.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2002, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002816026

ENRICO PIOLANTI, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 729/
20020225; identificação de pessoa colectiva n.º 506026965; número
e data da apresentação: 1/20030604.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi efectuado o aumento de ca-
pital na quantia de 40 000 euros, subscrito em dinheiro, tendo sido
alterado parcialmente o contrato da sociedade em epígrafe, quanto
ao artigo n.º 3.º, que passa a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social é de 45 000 euros, encontra-se integralmente
realizado e corresponde a uma quota de igual valor nominal titulada
pelo sócio.

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

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002817561

CADAVAL

SERRALHARIA CIVIL MARES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 396/
980330; identificação de pessoa colectiva n.º 504113674; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/030513.

Certifico que para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que a fotocópia anexa é reprodução
integral/parcial da escritura pública de dissolução de sociedade, ou-
torgada em 23 de Novembro de 2000, de fls. 77 a 78, do Livro n.º 28-
-D, do Cartório Notarial de Cadaval.

Dissolução de sociedade

No dia 23 de Novembro de 2000, no Cartório Notarial do Cada-
val, perante mim, licenciado Eduardo Andrade Silva Vieira, Notário
do referido Cartório, compareceram como outorgantes: José dos
Mares Santos e José Pedro dos Santos. Pelos outorgantes foi dito
que eles são os únicos sócios da sociedade comercial por quotas de
responsabilidade limitada, denominada Serralharia Civil Mares &
Filho, L.da, com sede em Barreiras, Peral, Cadaval, com o capital
social integralmente realizado de 400 000$, matriculada na Conser-
vatória do registo Comercial de Cadaval sob o n.º 396, número de
identificação de pessoa colectiva 504113674.

Que, esta sociedade foi constituída por escritura de 20 de Março
de 1998, exarada a fls. 40 v.º, e seguintes, do livro de notas para
escrituras diversas n.º 137-C, deste Cartório Notarial.

Que o capital social atrás indicado corresponde à soma de duas
quotas, uma do valor nominal de 200 000$, pertencente ao sócio
José dos Mares Santos, e outra de 200 000$, pertencente ao sócio
José Pedro dos Santos.

Que tendo resolvido dissolver a sociedade; de comum acordo, pela
presente escritura, a dissolvem para todos os efeitos legais a partir
desta data.

Que a sociedade não possui qualquer activo nem passivo, nem
possui imóveis.

Que, nestes termos, dão por dissolvida a dita sociedade, declaran-
do nada mais terem a haver um com o outro em relação à extinta
sociedade.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Re-
gueira Leitão. 1000225153

CASCAIS

MBH � CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 101-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505921243; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 573/011228.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, sendo sócia
única Mabel Maria Dias Lourenço Gomes de Barros Horta, que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MBH � Contabilidade, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Mata da Torre,
5, 1.º, B, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de contabilidade e ser-
viços conexos. Gestão de condomínios.

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 à sócia única.

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.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 189 � 18 de Agosto de 2003 17 600-(81)

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, 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 o conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves. 2003161392

J. C. MIGUEL � AUTO REPARAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 623-
-A-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505976285; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/020225.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. C. Miguel � Auto Reparação,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Principal, 128, fre-
guesia de São João das Lampas, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na reparação de veículos auto-
móveis. Venda de peças de automóveis usadas e novas. Comércio de
automóveis novos e usados. Serviços de reboque.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma
do valor nominal de 15 000 euros, pertencente ao sócio José Carlos
Frade Miguel e uma outra do valor nominal de 10 000 euros, per-
tencente à sócia Sónia Teresa Valente Bonifácio Miguel.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 25 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, 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.

30 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003122087

QUALICAD, FORMAÇÃO E CONSULTORIA
EM INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 483-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505954753; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 105/020123.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Qualicad, Formação e Consulto-
ria em Informática, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Óscar Monteiro Tor-
res, 27, 4.º, C, no lugar e freguesia de Rio de Mouro, concelho de
Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de for-
mação, consultoria e desenvolvimento de aplicações na área infor-
mática.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pelo sócio.

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.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Sócio único: João António Carvalho dos Santos.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003268022

BAZAR MIRA OFERTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 484-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505921855; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 108/020223.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bazar Mira Ofertas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta do Almirante Gago
Coutinho, 6, loja A, direita, Cacém, freguesia de Agualva, concelho
de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de restauração,
hotelaria e similares, comércio a retalho de artigos de ménage, pa-
pelaria, marroquinaria, bijutaria, brinquedos, têxtil, decoração e per-
fumaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o não sócio Manuel Francis-
co Guanilho, casado, residente na Avenida de 25 de Abril, 198, 2.º,
direito, Mira Sintra, Sintra.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São sócios Alberto Fernandes Lança Guanilho e Ana Maria Cor-
reia Guerra Santos Guanilho.

Está conferido e conforme o original.

4 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003268014

JOSÉ COELHO BERNARDO, GOMES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4893-Sintra;
identificação de pessoa colectiva n.º 501985409; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 4/030305.

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

6 � Apresentação n.º 4/030305.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

29 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003169989

STIGMATA � COMERCIALIZAÇÃO DE VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 507-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505881705; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 130/020128.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma STIGMATA � Comercialização
de Vestuário e Acessórios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Nunes Se-
queira, 81, Centro Comercial Oitenta e Um, loja 9, no Cacém, fre-
guesia do Cacém, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, importação,
exportação e representação de artigos de vestuário e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada só-
cio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

São sócios Paulo Hugo da Silva Agostinho Nota e Carla Isabel do
Nascimento Marques.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003268383

ESPÍRITO DO AMOR � ARTESANATO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 510-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505803445; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 135/020128.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Espírito do Amor � Artesana-
to, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Camilo Castelo
Branco, 6, 2.º, direito, no lugar e freguesia de Massamá, concelho de
Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, fabrico, importa-
ção e exportação de artesanato, bijutaria e artigos de decoração e
formação profissional na referida área.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7500 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao 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 nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Sócia única: Maria Eduarda Ferreira Walter Caldeira.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003268391

MARIA JOSÉ SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 490-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505974070; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 164/020124.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria José Silva, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 37,
loja B, em Queluz, freguesia de Monte Abraão, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de cabeleireiro, es-
tética e comércio de produtos de cabeleireiro.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao 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 nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Sócia única: Maria José Vaz da Silva.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003268189

BIG FRIEND � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 537-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505926547; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 83/020204.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Big Friend � Comércio Interna-
cional, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco Santana, 4, loja B,
em Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho
de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, re-
presentações, indústria, comércio e serviços de sistemas e tecno-
logias de informação, pneus, peças e acessórios para automóveis,
materiais para a construção civil, mobiliário, madeiras e seus de-
rivados, rochas e pedras ornamentais e seus derivados, cortiça e
seus derivados, máquinas e ferramentas mecânicas, eléctricas, elec-
trónicas e de informática, equipamentos para a indústria de repa-
ração naval, automóvel e equipamentos de hotelaria, têxteis,
confecções, calçado, produtos de cerâmica, plásticos, artigos e
aparelhos de óptica, papelaria, livraria, bijutarias, artigos de flo-
ricultura, aquarofilia, pescado, mariscos, produtos alimentares e
bebidas. Prestação de serviços de apoio à  gestão de empresas,
prestação de serviços às empresas. Reparações metalomecânicas,
electromecânicas, empreitadas e subempreitadas das mesmas, com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.
Formação, consultoria não jurídica e peritagens. Actividades de
restauração, hotelaria e turismo.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5100 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais do valor nominal de 1700 euros cada uma e uma de cada só-
cio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes 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 empresas.

São sócios Jorge Manuel Ferreira da Silva, Manuel Pereira de Sousa
e Sónia Cristina Forinho Laia.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003268448

CONSTRUÇÕES CARLOS AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 536-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506002918; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 79/020204.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Carlos Amaral, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Ribeira de Janas,
24, Praia das Maçãs, freguesia de Colares, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 �A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São sócios Carlos Manuel Fernandes Amaral e Ana Paula Marques
Dias Amaral.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003268456

MAXUS-MAXIS � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 562-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505988836; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 90/020207.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maxus-Maxis � Soluções Infor-
máticas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Helena Tavares, 23,
em Algueirão, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de
Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no estudo, desenvolvimento, as-
sistência e manutenção de sistemas informáticos de comunicação e
de organização. Comércio de produtos informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São sócios: Henrique José Palma Ramalho e José Luís Pereira Alves
Calado.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003268499

M. CARVALHINHO � COMÉRCIO DE ARTIGOS 
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 561-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505983044; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 89/020207.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Carvalhinho � Comércio de
Artigos de Ourivesaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Artur Lage, 14, 3.º,
esquerdo, em Agualva, freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e ex-
portação de artigos de ourivesaria, relojoaria e artigos afins.

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 3500 euros, titulada pela sócia Maria José da Silva
Carvalhinho, uma do valor nominal de 1000 euros, titulada pela sócia
Dora da Piedade da Silva Carvalhinho e outra do valor nominal de
500 euros, titulada pelo sócio Paulo Alexandre Soares de Oliveira
Fernandes.
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2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeada gerente à sócia Maria José da Silva
Carvalhinho.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003268197

MIMA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
DE MASSAMÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 422-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504017705; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 99/020115.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço de capital de 1 000 000$ para 25 000 euros, tendo sido al-
terado o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma das quotas seguintes: uma no valor
de 17 500 euros, pertencente à sócia Maria Filomena dos Santos
Ferreira e uma no valor de 7500 euros, pertencente ao sócio Ar-
mando Guilherme de Oliveira Camacho.

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

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249770

SERADUA � SERVIÇOS ADUANEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9305-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 503319597; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 71/020111.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 7000 euros, tendo sido altera-
dos os artigos 4.º e 6.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 7000 euros, cor-
respondente à soma de duas quotas dos valores nominais de 3500 eu-
ros, uma de cada uns dos sócios, Maria Helena Figueiredo Ricardo
Simões Ferreira e Vítor Manuel da Costa Simões Ferreira.

ARTIGO 6.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

 Gerente designado: Vítor Manuel da Costa Simões Ferreira.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249796

FERGRICOSTA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 483-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504833014; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
030307.

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

 1 � Averbamento n.º 1� Apresentação n.º 38/030307.
Deslocação de sede para a Rua da Carreira do Jogo, 5, Bolembre,

freguesia de São João das Lampas, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

6 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003268073

CARPINTARIA PERES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 172-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505595710; inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 25 e 27/030227.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço de capital de 5000 euros para 25 000 euros, tendo sido alte-
rados os artigos 1.º, n.º 1, 2.º, n.º 1, e 3.º, n.º 1, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar o tipo de sociedade comer-
cial por quotas, a sua firma é constituída pela denominação Cons-
truções Peres & Marques, L.da

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade é o da construção civil, compra e
venda de terrenos e revenda dos adquiridos para esse fim e emprei-
tadas de construção civil. Trabalhos de carpintaria civil e fabrico de
mobiliário.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, acha-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, João Alfredo
Robalo Peres e Maria da Conceição Ferreira Marques Peres.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000775705

SEVIMO � EMPREENDIMENTOS IMOBILÍARIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 305-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500374031; inscrição
n.º 21; número e data da apresentação: 10/030211.

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

21 � Apresentação n.º 10/030211.
Designação dos órgão sociais, em 17 de Janeiro de 2003.
Conselho de administração: presidente, Tomás Guerra Neta, casa-

do, Rua dos Eucaliptos, 331, Cascais; vogais: José da Conceição
Guilherme, casado, Rua de Elias Garcia, 231, 7.º, Amadora, e Paulo
Jorge Veríssimo Guilherme, casado, Rua de Elias Garcia, 231, 7.º,
Amadora.

Fiscal único: Fonseca, Barros & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, Avenida da República, 50, 8.º, Lisboa, repre-
sentada por Manuel Rui dos Santos Caseirão, revisor oficial de con-
tas; suplente, João Guilherme Melo de Oliveira, casado, Rua de
D. Garcia de Noronha, 112, São Domingos de Rana, revisor oficial
de contas.

Prazo: triénio 2003-2005.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003193847

PLANIBELAS � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 060-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504481037; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8 e
inscrição n.º 18 ; números e datas das apresentações: 56/030109, 45/
030414-complementar e 59-60/030109.

Certifico que cessaram funções de gerente Fidélio Damião Inácio,
Manuel Caroço Pêraboa, Eduardo Pires dos Santos e Venâncio Ber-
nardino Carvalheiro da Costa por renúncia em 9 de Dezembro de
2002.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 1.º

A sociedade PLANIBELAS � Urbanizações e Construções, L.da,
tem a sua sede no Largo da Igreja, 13, no lugar de Cabrela, freguesia
de Terrugem, concelho de Sintra.

ARTIGO 4.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

Gerentes designados: ambos os sócios.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003232362

LA � ANESTESIA E ANALGESIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 200-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503754005; averba-

mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e datas das
apresentações: 41/030220 e 2/030324-complementar.

Certifico que cessou funções de gerente José Manuel Mira Pereira
Ancião por renúncia em 12 de Julho de 2002.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o pacto social.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas, sendo uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente à sócia Marta Soares de Albergaria Ancião
Oliveira Cardoso e outra no valor nominal de 500 euros, pertencen-
te à sócia Maria Leonor Soares de Albergaria Galvão.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Marta Soares
de Albergaria Ancião Oliveira Cardoso, ora nomeada gerente, sendo
suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003135030

GARRETT MÚSICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 474-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500796831; inscrição
n.º 15; número e data da apresentação: 19/020918.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 1.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade muda a denominação social para Garrett, S. A., e muda
a sede social para a Quinta de Alfragide de Cima, Casal do Canas,
Rua D, lote 7-B, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225184

JOSÉ CARLOS & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4549-Sintra;
identificação de pessoa colectiva n.º 501840834; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 100/020319.

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

3 � Apresentação n.º 100/020319.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração: capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Carlos de Oliveira Rodrigues, 2500 euros;
2) Maria da Conceição Moreira Amaral Emílio, 2500 euros.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225183
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SÓ ESTILO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 137-
-Sintra; inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 13-14/
030313.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 3.º, n.º 1, 4.º, n.os 1 e 2, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de quatro quotas, uma do valor
nominal de 250 602$, da sócia Maria Etelvina Rodrigues Pinheiro,
uma no valor nominal de 250 603$, do sócio Armando da Silva
Abana e duas quotas do sócio Mário Manuel Ribeiro Bernardo, uma
no valor de 250 602$ e outra no valor de 250 603$.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral fica a cargo do sócio Arman-
do da Silva Abana, já nomeado gerente, e ainda da não sócia Laura
Cristina Baptista Ribeiro Bernardo, casada, residente na Rua das
Giestas, 2, 1.º, direito, em Rinchoa, Rio de Mouro, Sintra, que desde
já fica nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

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

Está conforme o original.

14 de abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003230556

TRANSPORTES NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 767-
-Sintra; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/030108.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A firma da sociedade é constituída pela denominação, Transpor-
tes Nogueira, L.da, e tem a sua sede na Urbanização do Carrascal,
Rua B, lote 4, freguesia de São Martinho, concelho de Sintra.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003242112

ICONOR � INFORMÁTICA, CONTABILIDADE
E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 971-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502266023; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 22/030225.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço de capital de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alte-
rados os artigos 1.º e 3.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma ICONOR � Informática,
Contabilidade e Organização, L.da, e tem a sua sede na Rua Direita,
lote 135, 8.º, A, em Massamá, freguesia de Massamá, concelho de
Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social é de 5000 euros e corres-

ponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros,
cada, tituladas uma por cada sócio.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003135235

DALIFER � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 097-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506523292; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 58/030404.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DALIFER � Transportes, L.da, e tem
a sua sede na Calçada da Rinchoa, 19, lote 1, 1.º, direito, Rinchoa,
freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios, uma do
valor nominal de 49 000 euros, da sócia Dalila Margarida Monteiro
Fernandes e uma do valor nominal de 1000 euros, do sócio Joaquim
José Marques dos Reis.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, bem como prestações suplementares de capital social até
ao montante de 50 000 euros, nas condições deliberadas em assem-
bleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, compete a sócios e a não sócios, fican-
do desde já nomeada gerente a sócia Dalila Margarida Monteiro
Fernandes e o não sócio Constantino de Oliveira Neto, casado e
residente na Rua do Dr. António Maria Galhordas, Amiais de Baixo,
Alcanena.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livre; a ces-
são a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003269509

JUCAD � GABINETE DE ARQUITECTURA
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAD, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 030-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506388867; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 41/030314.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma JUCAD � Gabinete de Arquitec-
tura e Prestação de Serviços CAD, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
na Avenida da Dinamarca, 149, freguesia de Casal de Cambra, con-
celho de Sintra.

§ único. Por decisão da sócia única, a sede social poderá ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem
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assim, a sociedade poderá criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação, em Portugal ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto social projectos de arquitectura,
prestação de serviços CAD (desenho assistido por computador).

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socie-
dades ainda que com objecto diferente, bem como participar em agru-
pamentos complementares de empresas, ou por qualquer forma as-
sociar-se a outras sociedades.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros, pertencente à sócia única Maria de Jesus Branca Si-
mão.

4.º

Poderão ser exigidas do sócio prestações suplementares de capi-
tal, desde que a assembleia geral assim o delibere, por unanimidade
dos votos representativos de todo o capital social até ao quíntuplo
do capital social.

5.º

A sócia única da sociedade constituída pelo presente contrato,
pode modificá-la em sociedade por quotas plural, através da divisão
e cessão da quota ou de aumento de capital social por entrada de um
novo sócio.

6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme o que for deliberado em assembleia  geral,
será exercida por um gerente, sócio ou não, a nomear em assem-
bleia geral, ficando, desde já, nomeada gerente a sócia Maria de Je-
sus Branca Simão.

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

7.º

É autorizada a celebração de negócios jurídicos entre a sócia úni-
ca e a sociedade, os quais deverão servir a prossecução do objecto
societário.

8.º

A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade, que vencerão juros
ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

Mais declarou ficar desde já a gerência autorizada a proceder ao
levantamento do capital social depositado no Banco Espírito Santo,
S. A., balcão de Casal de Cambra, para ocorrer a despesas inerentes
ao objecto e início da actividade.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003231960

FAVO DE MEL, PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8656-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 503158801; inscrições n.os

4 e 5 ; números e data das apresentações: 52 e 54/030306.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço de capital de 9975,96 euros para 15 000 euros tendo sido
alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Favo de Mel, Produtos de Parafarmácia
e Ortopedia, L.da 

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Zambujal, 12, lojas 1 e 2,
em Mem Martins, freguesia de Algueirão Mem Martins, concelho de
Sintra.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos de
parafarmácia, ortopedia e similares.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 15 000 euros e
corresponde à soma de três quotas iguais, no valor nominal de
5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Armando
Augusto Fernandes Sá, Maria Júlia Silva Pereira Sá e Elisabete Silva
Pereira Fernandes Sá.

Gerente designada: Elisabete Silva Pereira Fernandes Sá em 31 de
Janeiro de 2003.

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

Está conforme o original.

5 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003255044

HEWLETT-PACKARD PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 291-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502407697.

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

30 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 36/030120.
Facto: cessação de funções de gerentes de Joaquim Alexandre Ro-

drigues Branco, Manuel Moutinho dos Santos e Vasco José de La-
cerda Ruivo Matafome, por renúncia de 6 de Dezembro de 2002 e
de 20 de Novembro de 2002.

35 � Averbamento n.º 1� Apresentação n.º 37/030120.
Facto: deliberação de aprovação do projecto de fusão.
Data: 17 de Janeiro de 2003.

36 � Apresentação n.º 10/030303.
Fusão, reforço de capital e alteração parcial do contrato.
Modalidade: transferência global de património.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedade incorporada: Compaq Computer Portugal, L.da

Montante do reforço: 1 660 000 euros.
Artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
2 160 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 1 660 000 euros, outra do valor nominal de 499 900 euros
e outra do valor nominal de 100 euros, todas pertencentes à sócia
Hewlett-Packard Laren B. V.

2 � Nos termos e dentro dos limites legais, poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares de capital, até ao valor global
de 20 vezes o montante do capital social.

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000803962

E. V. M. II � ÁREA DE SERVIÇO DE COMBUSTÍVEIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 745-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506410684; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 55/021230.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócia única E. V. M. �  Empreendimentos Imobiliários Vale de
Milho, S. A., que se rege pelos artigos constantes do seguinte con-
trato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de E. V. M. II � Área de Servi-
ço de Combustíveis, Sociedade Unipessoal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Almirante Gago
Coutinho, 132-134, edifício 14, em Sintra, podendo ser transferida,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples
decisão da gerência, a quem igualmente competirá decidir sobre a
criação, transferência e encerramento de sucursais, filiais, agências
ou outras formas de representação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Constitui objecto social da sociedade o exercício da actividade de:
a) Exploração ou gestão, directa ou indirecta, de áreas de serviço

e postos de abastecimento de combustíveis e actividades conexas ou
complementares, tais como estações de serviço e oficinas, venda de
lubrificantes, peças e acessórios para veículos motorizados;

b) Restauração, hotelaria e comércio a retalho de diversos produ-
tos alimentares, bebidas, tabaco, jornais, revistas e outros produtos
não especificados;

c) Arrendamento de espaços destinados ao exercício de activida-
des de serviços, comércio e indústria, com prestação de serviços de
apoio administrativo conexos e demais actividades permitidas por
lei;

d) Gestão de condomínios.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar, nos termos da lei, em agrupamentos
complementares de empresas, em agrupamentos europeus de inte-
resse económico e, bem assim, adquirir, originária ou
subsequentemente, acções ou quotas em sociedades de responsabili-
dade limitada, ou em sociedades reguladas por leis especiais.

CAPÍTULO II

 Capital social, quotas e obrigações

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

Mediante decisão da sócia única, poderá esta realizar prestações
suplementares até ao montante máximo de 300 000 euros.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos da lei e nas
condições que forem decididas pela sócia única.

CAPÍTULO III

Gerência

ARTIGO 7.º

l � A sociedade é gerida e representada por um ou mais gerentes,
eleitos pela sócia única, os quais exercerão os seus cargos com ou
sem remuneração, consoante for deliberado.

2 � A gerência poderá nomear procuradores, nos termos da lei.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pelas assinaturas de um ou mais procuradores nomeados pela

gerência, nos termos e limites da respectiva procuração.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

O resultado do exercício, apurado em conformidade com a lei,
terá a aplicação que a sócia única decidir, deduzidas as verbas que
tenham de destinar-se à constituição ou reintegração de fundos ou
outras reservas que a lei determine.

ARTIGO 11.º

A sócia única poderá:
a) Em cada exercício, decidir não distribuir lucros;
b) No decurso do exercício, observados os requisitos legais, pro-

ceder à distribuição antecipada de lucros.

ARTIGO 12.º

A dissolução e liquidação da sociedade ocorrerão nos casos e ter-
mos previstos na lei.

CAPÍTULO IV

Disposições transitórias

ARTIGO 13.º

O exercício social coincide com o ano civil.
Gerentes designados: Joaquim Alberto Carreira Simplício dos San-

tos, casado, Bairro Moniz da Maia, Vila das Buganvílias, Praia das
Maçãs, Colares, Sintra, e Maria Helena Carreira Simplício dos San-
tos Gomes David, casada, Avenida do Dr. Álvaro de Vasconcelos,
31, rés-do-chão, Portela de Sintra, Santa Maria e São Miguel, Sin-
tra.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2003175946

PINORD S. L. � SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 556-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 980267560; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 9/021029.

Certifico que o texto seguinte é a reprodução integral da ficha de
inscrição da representação permanente (sucursal), com a denomina-
ção em epígrafe.

1 � Apresentação n.º 9/021029.
Facto: representação permanente.
Firma da representada: Pinord S. L.
Nacionalidade: espanhola.
Sede da representada: Barcelona, Gran Via de Les Corts Catalanes,

648, principal, 1.ª, Espanha.
Objecto da representada: elaboração, aperfeiçoamento e comer-

cialização de vinhos e produtos alimentares, as explorações agríco-
las, comercialização de tecidos, construção de edifícios, assim como
o exercício de indústrias mecânicas, químicas e extractivas que se
julguem convenientes ao exercício da sua actividade.

Capital: 221 000 000 pesetas.
Local da representação: Infante D. Henrique, Quinta Nova do

Tojal, Agualva, Cacém, Sintra.
Objecto: elaboração, aperfeiçoamento e comercialização de vinhos

e produtos alimentares, as explorações agrícolas, comercialização de
tecidos, construção de edifícios, assim como o exercício de indús-
trias mecânicas, químicas e extractivas que se julguem convenientes
ao exercício da sua actividade.

Representantes legais:
Andres Nubiola Bellido, casado, Llodio (Alava), Calle Rio Bayas,

2, Espanha;
Ricardo Nubiola Bellido, casado, Llodio (Alava), Calle Rio Bayas,

8, Espanha.

Ficou depositada na pasta respectiva a acta comprovativa da de-
liberação da abertura da referida sucursal.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000770932

 PINORD S. L. � SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 556-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 980267560; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 18/030310.
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Certifico que o texto seguinte é a reprodução integral da ficha de
inscrição da representação permanente (sucursal), com a denomina-
ção em epígrafe.

2 � Apresentação n.º 18/030310.
Alteração dos estatutos da representada.
Objecto da representada:
a) As operações sobre imóveis em geral, sejam rústicos como

urbanos, tais como a compra e venda de bens imóveis e revenda
dos adquiridos para o mesmo fim, arrendamento à excepção de
locação financeira imobiliária, administração, gestão e exploração,
sob qualquer modalidade jurídica e económica, de imóveis, própri-
os ou alheios, bem como a realização de todo o tipo de obras de
construção e reabilitação e promoção imobiliária, transformação
por parcelamento e urbanização, bem como a realização de explo-
rações aplicativas, sejam agrárias, de armazém ou depósito, que se
desenvolvam na base de utilização de um imóvel como elemento
essencial da actividade;

b) A compra, venda, detenção, administração, permuta e venda
de todo o tipo de valores imobiliários, sejam públicos ou privados,
nacionais ou estrangeiros, por conta própria e com excepção de
intermediação, e deixando sempre fora as actividades objecto da
legislação de instituições de investimento colectivo e de mercado de
valores.

Capital da representada: 1 326 000 euros.

Ficou depositada na pasta respectiva a acta, comprovativa da
deliberação da abertura da referida sucursal.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003272488

HESKA PORTUGUESA � INDÚSTRIAS
TIPOGRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 063-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500361150.

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

41 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 4/030124.
Cessação de funções de vogais do conselho de administração de

José Pedro Franco Braz Monteiro e José Luís André Lavrador, por
renúncia em 25 de Novembro de 2002.

19 � Apresentação n.º 5/030124.
Designação, por cooptação, para vogais do conselho de adminis-

tração de Luciano Manuel Ribeiro da Silva Patrão, divorciado, Rua
de Garcia da Orta, 17, apartamento A, Lisboa, e Jaime Luciano
Marques Batista da Costa, casado, Rua das Acácias, lote 13-D, 2.º,
direito, Cascais, em 25 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142932

 HESKA PORTUGUESA � INDÚSTRIAS
TIPOGRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 063-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500361150.

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

20 � Apresentação n.º 11/030306.
Designação dos órgãos sociais, em 10 de Fevereiro de 2003.
Conselho de administração: presidente, Luciano Manuel Ribeiro

da Silva Patrão; vogais: Jaime Luciano Marques Baptista da Costa, e
José Rodrigo Teixeira Bento de Melo, casado, Quinta das Chãs, Casa
21, Afurada de Cima, Vila Nova de Gaia.

Conselho fiscal: presidente, Paulo Jorge Marques Baptista da Cos-
ta, casado, Rua de São Bento Menn, 4, 6.º, direito, Lisboa; vogais:
Bruno Pedroso de Almeida Patrão, solteiro, Rua do Professor Egas
Moniz, lote 34, 7.º, A, Oeiras, e Lampreia & Viçoso, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Rua da Conceição, 85, 1.º, esquerdo,
Lisboa, representada por Donato João Lourenço Viçoso, revisor

oficial de contas; suplente: José Martins Lampreia, revisor oficial
de contas, Rua da Conceição, 85, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Prazo: triénio 2003-2005.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003254684

PRAWDA � PUBLICIDADE, SOFTWARE
E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 617-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506021041; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 27 e 28/020830.

Certifico que cessou funções de gerente Sérgio Fernandes dos San-
tos Machado, por renúncia, em 27 de Junho de 2002.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Nunes Se-
queira, 14, 1.º, esquerdo, no Cacém, freguesia de Agualva-Cacém,
concelho de Sintra.

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,
do valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios João Pedro Afonso Borlido e Malgorzata Krawczyk Borlido.

ARTIGO 4.º

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

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225140

LIMPTERRA � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 457-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505902605; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 105/020117.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LIMPTERRA � Construção Civil e
Obras Públicas, L.da, terá a sua sede na Praceta do 1.º de Janeiro,
Solar dos Emídios, loja 1, Cabra Figa, em Rio de Mouro, concelho
de Sintra, freguesia de Rio de Mouro.

§ único. A alteração da sede bem como a criação de quaisquer
formas de representação permanente noutros locais, dentro do mes-
mo concelho ou para concelhos limítrofes, designadamente abertura
de delegações e estabelecimentos, poderá, ser feita mediante simples
deliberação de gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, obras publicas e
particulares , compra e venda de prédios rústicos e urbanos e reven-
da dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde a soma de duas
quotas, uma do valor nominal de 3000 euros, pertencente à sócia
Maria Guilhermina Fidalgo Emídio, e uma do valor nominal de
2000 euros, pertencente à sócia Anabela da Costa Oliveira.

§ 1.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, bastando para tanto deliberação da assembleia geral com
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maioria simples do capital representado, ficando nessa hipótese to-
dos os sócios obrigados a efectuar essas prestações, desde que  as
mesmas não ultrapassem o décuplo da respectiva quota. No entan-
to, essas prestações, desde que aprovadas por unanimidade em as-
sembleia geral, ilimitadas, nas condições previstas no  artigo 210.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 4.º

Os gerentes serão, de futuro, nomeados e exonerados em assem-
bleia geral e o seu mandato durará até que seja expressamente revo-
gado. Valendo como primeira deliberação ficam desde já nomeados
gerentes as sócias Maria Guilhermina Fidalgo Emídio e Anabela da
Costa Oliveira.

§ 1.º Poderão ser nomeados gerentes pessoas que não tenham a
qualidade de sócios.

§ 2.º Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

§ 3.º Aos gerentes é expressamente proibido obrigar a sociedade
em actos ou contratos estranhos ao escopo social, tais como
subfianças ou fianças.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá nomear mandatários nos termos da lei, cujo
mandato, mesmo para a prática de actos determinados, poderá ser
limitado ao exercício em conjunto com um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes nomeados.
No entanto, em actos de mero expediente é suficiente a assinatura
de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a pessoas não incluídas nas classes referidas no
n.º 2 do artigo n.º 228 do Código das Sociedades Comerciais carece
de ser autorizada em assembleia geral. Pedida autorização, se esta
for recusada, considera-se definitivamente proibida a cessão com
dispensa da contraposta referida no n.º 2 do artigo n.º 231 do Códi-
go das Sociedades Comerciais, sem prejuízo de exoneração, nos ter-
mos do n.º 1 do artigo n.º 229 do mesmo Código.

§ único. Se a sociedade recusar o consentimento para a transmis-
são, mas decidir fazer a proposta referida no artigo 231.º do Código
das Sociedades Comerciais, decidirá por maioria simples se faz ad-
quirir a quota por estranhos, se ela será adquirida por um ou alguns
dos sócios ou se será dividida entre os sócios, deliberação relativa-
mente à qual todos os sócios poderão votar.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral da sociedade pode deliberar por maioria sim-
ples dos votos dos presentes, que a totalidade dos lucros, depois de
deduzida a parte obrigatoriamente destinada a reserva legal, seja afec-
tada a outras reservas. Pode ainda deliberar que uma parte dos lucros
seja afectada a pagamentos a gerentes ou fiscais com direito a par-
ticipação nos lucros, sem o limite imposto pelo n.º 2 do
artigo n.º 217 do Código das Sociedades Comerciais, carecendo esta
deliberação de maioria de três quartos dos votos dos presentes.

ARTIGO 9.º

O sócio que pretenda exercer o direito à informação previsto no
artigo n.º 214 do Código das Sociedades Comerciais, deverá solicitar
à gerência que marque dia e hora para, na sede social, lhe ser pres-
tada a informação e ou facultado o exame dos documentos, através
de carta registada, onde especifique todos os esclarecimentos pre-
tendidos e esclareça se pretende fazer-se acompanhar por revisor
oficial de contas ou perito, fornecendo, em caso afirmativo, a res-
pectiva identidade. A gerência terá de marcar a data para a presta-
ção da informação entre o 5.º e o 30.º

§ 1.º Se a informação pretendida se destinar a esclarecimentos
ligados com a ordem de trabalhos prevista para essa assembleia geral
convocada pela gerência, a data para a prestação da informação terá
de ser marcada até à véspera da assembleia geral, desde que a carta
que a solicite tenha sido enviada pelo menos com seis dias de ante-
cedência relativamente à assembleia geral.

§ 2.º Cada sócio não pode exercer o direito previsto neste artigo,
em cada ano civil, mais do que o número de vezes igual ao das as-
sembleias gerais convocadas.

ARTIGO 10.º

 A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios nos casos se-
guintes:

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

ma envolvida a sua transmissão forçada sem que tenha sido deduzida
oposição julgada procedente. Exceptua-se inclusão da quota em pro-
cesso de inventário;

c) Se qualquer dos sócios, sendo gerente, houver infringido o dis-
posto no para § 3.º do artigo 4.º

§ único. Amortizada qualquer quota, ela poderá, assim, figurar no
balanço social e apenas quando a assembleia o deliberar ser dividida
pelos sócios ou alienada.

ARTIGO 11.º

 As assembleias gerais serão convocadas através de carta regista-
da com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000225138

GRAÇA LOUREIRO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 986-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506067858; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 97/020516.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Graça Loureiro � Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Alto da Bonita,
12, Chão de Meninos, freguesia de São Pedro de Penaferrim, conce-
lho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio a retalho
de artigos de decoração. Atelier de artes decorativas. Representações
e importação.

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 não sócio João Gabriel
Rodrigues d�Assunção, divorciado, residente na Rua do Dr. Mário
Madeira, 20, Mercês, Rio de Mouro, Sintra.

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.

Sócia única: Graça Maria Baptista Loureiro.

Está conforme o original.

25 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003268146



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 189 � 18 de Agosto de 200317 600-(92)

MASTER CARE � SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 846-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506032884; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 38 e 39/021105.

Certifico que cessou funções de gerente Amadeu Soares da Silva e
Nuno Fernando Aleman Soares da Silva, por renúncia em 4 de No-
vembro de 2002.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Master Care � Manutenção de
Revestimentos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Eusébio da Silva Fer-
reira, 11-B, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sin-
tra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5100 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 2550 euros cada uma e uma
de cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

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

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003268103

ÂNGELO PEREIRA GONÇALVES & IRMÃOS,
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 079-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506464857; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 23/030331.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ângelo Pereira Gonçalves &
Irmãos, Sociedade de Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Alecrim, 23, 3.º, direi-
to, Rinchoa, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil
e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais do valor nominal de 1667 euros cada uma e uma de cada só-
cio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme ai for delibe-
rado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

São sócios Ângelo Pereira Gonçalves, Alberto Pereira Gonçalves
e Fernandes Pereira Gonçalves.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003268111

LISBOA � 1.A SECÇÃO

AUTO TÁXIS BASTOS & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 637/831111; identificação de pessoa colectiva n.º 500520194;
inscrição n.º 25092001.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2001025300

ENASA � ENGENHARIA E ARQUITECTURA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Ma-
trícula n.º 630/910521; identificação de pessoa colectiva
n.º 502503211; inscrição n.º 21; número e data da apresenta-
ção: 12/20030403.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º,

3.º e 5.º
Reforço: 75 150 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos

accionistas.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade denomina-se PROFABRIL II � Gestão de Projectos
e Empreendimentos, S. A.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto desenvolvimento de negócios
em todos os domínios de actividade económica, através da realiza-
ção de estudos económicos, financeiros, industriais, energéticos,
ambientais, comerciais, informáticos e de gestão, bem como a pres-
tação de serviços nas áreas da contabilidade, formação de recursos
humanos, sistemas de informação, gestão económica e financeira e
de engenharia relativos à concepção, planificação projectos e fisca-
lização de obras públicas e particulares, a coordenação e gestão de
projectos, empreendimentos e obras, assim como a execução total
ou parcial, das mesmas.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 150 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e representado por 30 000 acções ordinárias, no valor
nominal de 5 euros cada.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2001010893

AMDAHL INTERNATIONAL CORPORATION

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3379/920929; identificação de pessoa colectiva n.º 980087562;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 36/20030520.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração dos estatutos:
Firma � F. T. S. I. C. � Fujitsu Technology Solutions

International Corporation.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2002945128

AUTO TÁXIS A VOLTA DO RIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 345/681019; identificação de pessoa colectiva n.º 500510857;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 35/011121.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

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

na proporção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais bens sociais e dividido em duas quotas sendo
uma de 4500 euros, do sócio Vítor Manuel Ferreira Silva e outra
de 500 euros da sócia Maria de Lurdes Granja da Costa Ferreira da
Silva.

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

Está conforme o original.

7 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000224866

ANTUNES & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 247/661105; identificação de pessoa colectiva n.º 500550360;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 39/011121.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação e reforço de capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 3004,81 euros, realizado em dinheiro por ambos os só-

cios na proporção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4750 eu-
ros, do sócio Orlando José Silva Costa e uma de 250 euros da sócia
Rute Maria Gomes Encarnação.

2 � Com unanimidade dos votos correspondentes a todo o capi-
tal social, poderão ser exigidas prestações suplementares, até ao
décuplo da actual quota de cada sócio, e restituídas quando for per-
mitido.

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

Está conforme o original.

7 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000224767

ESTRELA DA GLÓRIA, VINHOS E PETISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 540/670222; identificação de pessoa colectiva n.º 500489513;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 16; números e data
das apresentações: 25 e 34/20010706.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente João Manuel Machado Gonçal-

ves, por renúncia, em 28 de Maio de 2001.
Mais certifico o reforço de capital, redenominação de capital e

alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º

Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, realizado
em dinheiro e subscrito por ambos os sócios, em partes iguais.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros, encontra-se dividido em duas quotas iguais de
2500 euros cada uma, pertencendo uma ao sócio Vítor Manuel Lo-
pes Rodrigues e outra à sócia Elisabete Antónia Galrito Lopes.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2002955174

AMÉRIANA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 483/720602; identificação de pessoa colectiva n.º 500019797;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 25/20030414.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 4.º
Reforço: 350 000$, por incorporação de reservas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens sociais, é de 400 000$ e corresponde à soma de duas quo-
tas de 200 000$ cada, pertencentes aos sócios, Maria Clara Vasques
Nogueira Lipari Garcia, Maria Dolores Vasques Fernandes, Adolfo
João Vasques Fernandes, Sofia Alexandra Valadão Sarafield Vasques
Fernandes Trigo e Manuel Luís Valadão Sarsfield Vasques Fernandes,
na proporção de um quarto para cada um dos três primeiros e de um
oitavo para um dos dois últimos.

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

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2003562010

LISBOA � 2.A SECÇÃO

N. GONÇALVES & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 556; identificação de pessoa colectiva n.º 500971927; inscri-
ção n.º 14/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000225182

LUSOMUNDO � AUDIOVISUAIS � SOCIEDADE
GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6018/19951229; identificação de pessoa colectiva n.º 503588296;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 28/20021220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Fusão por incorporação, mediante a transferência global para a

sociedade incorporaste LUSOMUNDO � Sociedade Gestora de Par-
ticipações Sociais, SGPS, S. A.

Data da deliberação da aprovação do projecto: 29 de Agosto de
2002.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 2002952329
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FRANÇA, FRIAS & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 698; identificação de pessoa colectiva n.º 500669082; inscri-
ção n.º 7504/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002952760

FRANCISCO LOPES & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 899; identificação de pessoa colectiva n.º 500119856; inscri-
ção n.º 7286/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002952752

FERREIRAS & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 598; identificação de pessoa colectiva n.º 500535914; inscri-
ção n.º 7481/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002952671

FONSECA & SEABRA � ASSISTÊNCIA
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 416; identificação de pessoa colectiva n.º 500836108; inscri-
ção n.º 7460/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002952779

NOVA TERRA � EMPRESA EDITORIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 982; identificação de pessoa colectiva n.º 500881626; inscri-
ção n.º 7494/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002940606

HABITRÊS � COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1760; identificação de pessoa colectiva n.º 502447591; inscrição
n.º 11/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002940622

FREITAS GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2148; identificação de pessoa colectiva n.º 502528821; inscrição
n.º 7/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002940630

FLORICULTURA DO PORTO ALTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3207; identificação de pessoa colectiva n.º 502836075; inscrição
n.º 13/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002940649

LOGOPIN, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3333; identificação de pessoa colectiva n.º 502833955; inscrição
n.º 13/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002940657

INDACO � INDÚSTRIAS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6334; identificação de pessoa colectiva n.º 503651893; inscrição
n.º 9/020701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000224931

LIBERTINA � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6056; identificação de pessoa colectiva n.º 503564857; inscrição
n.º 10/020701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000224929
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LIBERDADE 245 � INVESTIMENTOS, SERVIÇOS
E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6023/19960103; identificação de pessoa colectiva n.º 503559113;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 36/20020129.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 5 024 100$, realizado em dinheiro, pelos accionistas, na

proporção das suas acções.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, representado por 5000 acções, com valor nominal
de 10 euros cada.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 1000224889

HILACOSTA � ESTABELECIMENTOS
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 749/19801017; identificação de pessoa colectiva n.º 501086056;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 74/20020325.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000, foi ainda regis-
tado o seguinte:

Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quan-
to ao artigo 4.º

Reforço: 502 410$ em dinheiro e subscrito pela única sócia.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas de 2500 euros cada uma,
pertencendo ambas ao sócio Moura & Roque.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 1000224888

NUNO MANUEL PRAGANA DA CRUZ
MORAIS, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4/19921016; identificação de pessoa colectiva n.º 805851828;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 51/20020326.

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

to ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelo titular.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O seu capital é de 5000 euros, integralmente realizado em dinhei-
ro, reservando-se desde já o direito de efectuar imediatos resgates para
ocorrer a despesas emergentes do exercício do estabelecimento.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 1000224887

FOURNIER � FARMACÊUTICA PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3877; identificação de pessoa colectiva n.º 502974990; inscrição
n.º 12/020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002940665

LOURIPISO � PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7679; identificação de pessoa colectiva n.º 504036041; inscrição
n.º 6/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002940673

JOMENA � COMÉRCIO A RETALHO DE ARTIGOS
DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8173; identificação de pessoa colectiva n.º 504092828; inscrição
n.º 8/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002940681

LUSOMARÍTIMA � SOCIEDADE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÕES

E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3834; identificação de pessoa colectiva n.º 502963236; inscrição
n.º 12/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002952795

NAUCOM � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3549; identificação de pessoa colectiva n.º 502887532; inscrição
n.º 7002/020701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002952787

NOREDIS � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
E DISTRIBUIÇÃO DO NORTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4609; identificação de pessoa colectiva n.º 500059047; inscrição
n.º 42/020702.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002952809

FEROME � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4957; identificação de pessoa colectiva n.º 502944412; inscrição
n.º 9/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002952817

NOGUEIRA & NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 581; identificação de pessoa colectiva n.º 500967814; inscri-
ção n.º 12/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002952833

JOÃO ALVES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 757; identificação de pessoa colectiva n.º 500473919; inscri-
ção n.º 13/020701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002952825

J. FERREIRA � ESCAPES E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 847; identificação de pessoa colectiva n.º 501169563; inscri-
ção n.º 5/020625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002952868

NUTRIBAR � SOCIEDADE GESTORA
DE RESTAURANTES E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 515; identificação de pessoa colectiva n.º 500615888; inscri-
ção n.º 8/020701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002952850

GOMES & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 814; identificação de pessoa colectiva n.º 500458286; inscri-
ção n.º 7570/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002940614

J. P. S. � GESTÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8998; identificação de pessoa colectiva n.º 501080830; inscrição
n.º 20/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002940690

JOMINHO ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 182; identificação de pessoa colectiva n.º 500260613; inscri-
ção n.º 4630/020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000219704

J. M. � FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6005/19951227; identificação de pessoa colectiva n.º 503550558;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/20020702.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida de Roma, 30, 3.º, esquerdo,

freguesia de São João de Deus.

O texto completo e actualizado do contrato social ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002952299

HABIEXPO � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5924/19951122; identificação de pessoa colectiva n.º 503537640;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20020702.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração dos estatutos quanto ao artigo 5.º
Reforço: 451 205$ em dinheiro.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

1 � O capital cooperativo é variável e ilimitado no montante
mínimo de 2500 euros, constituído por títulos de capital,
nominativos, no valor unitário de 5 euros cada um.

2 � O capital cooperativo será aumentado pela emissão de no-
vos títulos, sempre que tal se torne necessário pela admissão de
novos cooperadores ou por novas subscrições por parte dos já
existentes.
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3 � Cada cooperador obriga-se a subscrever, pelo menos, 50 tí-
tulos de capital no acto de admissão.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002952248

KPNQWEST PORTUGAL � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5889/19960409; identificação de pessoa colectiva n.º 503619850;
inscrição n.º 36; número e data da apresentação: 60/20030219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Remodelação total do contrato.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma KPNQwest Portugal � Telecomuni-
cações, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua de Laura Alves, 12, 8.º, fregue-
sia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

2 � Por meio de deliberação da assembleia geral, poderão ser
criadas sucursais, agências ou outras formas locais de representação
onde e quando se julgar conveniente.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços nas áreas
de telecomunicações e de informática; comercialização de sistemas
de telecomunicações e de informática; formação e consultadoria em
telecomunicações e informática.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em
sociedades com objecto igual ou diverso do seu e integrar agrupa-
mentos complementares de empresas, constituir associações em
participação, consórcios e semelhantes, desde que autorizada pela
assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5 448 438 euros, está integralmente
realizado e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de 2 778 703 euros e 38 cêntimos, da titularidade da sócia
JAUA, SGPS, S. A.; outra do valor nominal de 2 669 734 euros e
62 cêntimos, da titularidade da sócia NORIEMA, SGPS, S. A.

2 � Os sócios ficam obrigados à realização de suprimentos, na
proporção do capital que à data da competente deliberação detive-
rem e até ao montante global máximo de 6 400 000 euros. A deli-
beração que decidir a realização de suprimentos fixará o carácter
gratuito ou oneroso das mesmas e, neste último caso, a respectiva
remuneração.

3 � Mediante deliberação da assembleia geral a sociedade poderá
emitir obrigações.

ARTIGO 5.º

1 � Em todas as cessões de quotas, mesmo entre sócios, há direi-
to de preferência dos restantes sócios.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, deverá comunicar
essa intenção por carta registada com aviso de recepção, dirigida
aos restantes sócios, com todas as condições da cessão assim como
a identificação do pretendido cessionário.

3 � Os restantes sócios deverão exercer o seu direito, no prazo
de 30 dias a partir da recepção dessa carta, através de comunicação
escrita ao sócio que pretenda fazer a cessão.

4 � Se mais de um sócio desejar exercer esse direito, a quota será
cedida aos preferentes, dividindo-se a mesma entre estes proporcio-
nalmente com a quota que tiverem no capital social.

5 � Não obstante o direito de preferência acima disposto, a só-
cia NORIEMA, SGPS, S. A., não poderá tomar a iniciativa de ceder
e não poderá ceder nem celebrar nenhum negócio que leve à cessão
da sua quota a terceiros, sem autorização expressa e prévia da sócia
JAUA, SGPS, S. A., dada por escrito.

6 � À sócia JAUA, SGPS, S. A., assiste o direito de apor à auto-
rização pedida determinadas condições e limitações, para além do
direito de preferência, condições e limitações essas que a sócia
NORIEMA, SGPS, S. A., se obriga a cumprir pontualmente.

7 � Nas transmissões feitas pela sócia JAUA, SGPS, S. A., a fa-
vor de sociedade com a qual se encontre em relação de domínio ou
grupo ou a favor de fundo gerido ou co-gerido pela JAUA, SGPS,
S. A., e ou por sociedade que com ela se encontre em relação de
domínio ou grupo com o cedente, não assiste à NORIEMA, SGPS,
S. A., o direito de preferência consagrado nesta cláusula.

8 � Para efeitos do disposto no número anterior entende-se ha-
ver relação de domínio ou de grupo sempre que tais situações se ve-
rifiquem por aplicação de qualquer um dos critérios previstos na lei
portuguesa.

9 � Na hipótese de a sócia JAUA, SGPS, S. A., pretender ceder a
quota por si detida ou uma parte desta que represente a maioria do
capital social e dos direitos de voto na KPNQwest Portugal, a JAUA,
SGPS, S. A., obriga-se a observar o disposto nos números seguintes.

10 � A JAUA, SGPS, S. A., notificará a NORIEMA, SGPS, S. A.,
a fim desta tomar conhecimento da cessão projectada bem como
dos respectivos termos e condições.

11 � A NORIEMA, SGPS, S. A., uma vez notificada e caso não
pretenda exercer o direito de preferência consagrado no presente
artigo poderá, dentro do prazo de 15 dias a contar do termo do pra-
zo para o exercício do direito de preferência, informar a JAUA, SGPS,
S. A., de que deseja que a sua quota ou parte proporcional dela, con-
soante a quota a alienar represente a totalidade da participação so-
cial da JAUA, SGPS, S. A., na KPNQwest Portugal, ou parte, seja
vendida.

12 � Caso a NORIEMA, SGPS, S. A., exerça o direito previsto
nos números anteriores, a JAUA, SGPS, S. A., obriga-se a integrar
na cessão a quota (ou a parte proporcional, consoante o caso) da
sócia NORIEMA, SGPS, S. A.

13 � As quotas serão vendidas nos mesmos termos e condições.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas desde que:
a) Exista consentimento do respectivo titular;
b) A quota soja arrolada, arrestada, penhorada ou de alguma for-

ma apreendida judicialmente;
c) A quota seja adjudicada ao cônjuge do titular em consequência

de partilha resultante de divórcio, separação judicial de pessoas e
bens ou mera separação de bens;

d) Se verifique o falecimento do respectivo titular.
2 � A deliberação sobre a amortização deve ser tomada no prazo

de 90 dias a partir do conhecimento do facto que fundamenta a
amortização pela sociedade.

3 � A contrapartida da amortização, salvo disposição legal im-
perativa em sentido contrário, será determinada por revisor oficial
de contas independente, escolhido por comum acordo entre as par-
tes ou, na falta de acordo, nomeado, a solicitação de qualquer das
partes, pela Câmara dos Revisores Oficiais de Contas.

4 � O pagamento dessa contrapartida será efectuado em quatro
prestações trimestrais, iguais e sucessivas, se a lei não dispuser, im-
perativamente, de outro modo.

ARTIGO 7.º

1 � Um sócio poderá ser excluído da sociedade nos casos e ter-
mos previstos na lei e ainda quando:

a) Viole gravemente os deveres e obrigações previstos na lei e no
presente contrato;

b) Seja incapaz, por mais de 120 dias, de cumprir com as obriga-
ções previstas no presente contrato, por motivo de força maior;

c) Se apresente à falência ou requeira qualquer providência de
recuperação de empresa, ou outra medida equivalente, ou as mesmas
sejam requeridas por terceiro e decretadas.

2 � A exclusão de sócio carece de deliberação unânime de todos
os restantes sócios.

3 � Todos os restantes sócios terão direito de preferência na
aquisição da quota do sócio excluído, na proporção da quota detida
por cada um. Caso a quota não seja adquirida pelos restantes sócios,
poderá a sociedade deliberar a sua amortização ou aquisição por ter-
ceiros.

4 � Na falta de acordo quanto ao preço da aquisição ou à contra-
partida da amortização, tal valor será determinado por um revisor
oficial de contas independente, e escolhido por comum acordo en-
tre as partes ou, na falta de acordo, nomeado, a solicitação de qual-
quer das partes, pela Câmara dos Revisores Oficiais de Contas.

ARTIGO 8.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem à
gerência, formada por três gerentes a designar por períodos de um
ano, sem prejuízo de os gerentes se manterem em funções até à
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designação de novos gerentes, podendo ser novamente nomeados,
uma ou mais vezes.

2 � A gerência não será remunerada, salvo deliberação em con-
trário da assembleia geral.

3 � A sociedade obriga-se:
a) Com a intervenção de dois gerentes;
b) Com a intervenção de um gerente e de um procurador dentro

dos poderes deste, sendo que nestes casos, se o acto tiver um valor
superior a duzentos mil euros, é obrigatória a intervenção de um
gerente nomeado pela sócia JAUA, SGPS, S. A.

4 � À JAUA, SGPS, S. A. (ou as entidades a quem esta vier a
transmitir, no todo ou em parte, a sua participação social, nos ter-
mos do n.º 7 do artigo 5.º dos presentes estatutos) assiste o direito
de nomear dois gerentes enquanto detiver na sociedade uma partici-
pação social superior a 50 %, e um gerente se e enquanto tiver uma
participação social igual ou inferior a 50 %. À NORIEMA, SGPS,
S. A., assiste o direito de nomear um gerente enquanto detiver na
sociedade, uma participação social igual ou superior a 10 %.

5 � As deliberações da gerência sobre as matérias a seguir
elencadas só serão validamente tomadas se forem votadas com o
voto favorável do(s) gerente(s) nomeado(s) pela JAUA, SGPS, S A.:

a) Aprovação dos orçamentos anuais e plurianuais e de quaisquer
planos estratégicos ou de investimentos ou outros documentos de
natureza similar;

b) Aprovação da política de contratação, remuneração e atribui-
ção de regalias a pessoal e consultores;

c) Aquisição, oneração ou alienação de quaisquer bens do activo
imobilizado, bem como a celebração de contratos de arrendamento,
aluguer, trespasse ou cessão de exploração, sempre que o montante
seja superior a 150 000 euros em termos individuais e a 1 000 000 de
euros em termos acumulados durante o exercício em causa;

d) Celebração de quaisquer contratos com instituições financei-
ras, nomeadamente contratação de quaisquer financiamentos, in-
cluindo aberturas de crédito e descobertos;

e) Celebração de quaisquer contratos de locação financeira, de
aluguer de longa duração e de factoring em montante superior a
50 000 euros em termos individuais e a 250 000 euros em termos
acumulados no exercício em causa;

f) Emissões de quaisquer títulos de dívida incluindo papel comer-
cial e obrigações;

g) Concessão de crédito, nomeadamente a clientes e fornecedo-
res, por prazos superiores a 120 dias e montantes superiores a 2 %
da facturação do exercício anterior;

h) Nomeação de procuradores ou mandatários;
i) Prestação de garantias pessoais, reais ou meramente

obrigacionais, assim como oneração dos títulos/activos da sociedade;
j) Definição da estrutura, organigrama e funcionamento interno

da sociedade.
6 � Os gerentes reunir-se-ão, pelo menos, uma vez por mês,

mediante convocação enviada por qualquer um deles com, pelo
menos, três dias de antecedência ou em datas por eles pré-estabele-
cidas. Das reuniões serão lavradas actas no respectivo livro e as
deliberações da gerência serão tomadas por maioria dos votos emi-
tidos.

ARTIGO 9.º

1 � Dentro dos limites referidos na alínea b) do n.º 3 do artigo 8.º
a gerência poderá constituir mandatários da sociedade para a prática
de determinados actos ou categorias de actos.

2 � Qualquer gerente poderá delegar noutro ou noutros, poderes
para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral será convocada por qualquer gerente, por
carta registada com aviso de recepção, dirigida aos sócios, de forma
a poder ser por estes recebida com, pelo menos, 15 dias de antece-
dência.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias ge-
rais por quem entenderem.

ARTIGO 11.º

1 � Excepto se estipulado diferentemente em disposição impe-
rativa ou nos presentes estatutos, as deliberações da assembleia geral
serão tomadas por maioria simples dos votos representativos do
capital social.

2 � Enquanto a JAUA, SGPS, S. A. (ou as entidades a quem esta
vier a transmitir, no todo ou em parte a sua participação social, nos
termos do n.º 7 do artigo 5.º dos presentes estatutos) for sócia da
sociedade, as deliberações sobre as seguintes matérias só serão vali-
damente tomadas, se o forem com o voto favorável da JAUA, SGPS,

S. A. (ou das entidades a quem esta vier a transmitir, no todo ou em
parte a sua participação social, nos termos do n.º 7 do artigo 5.º dos
presentes estatutos):

a) Alteração dos presentes estatutos;
b) Aprovação de quaisquer modificações, extensões ou reduções

importantes da actividade não previstas no orçamento;
c) Aprovação do relatório de gestão e contas da sociedade, in-

cluindo a proposta de aplicação de resultados;
d) Nomeação dos auditores da sociedade;
e) Realização e reembolso de suprimentos;
f) Eventual consentimento da sociedade em caso de cessão de

quotas;
g) Autorização exigida pelo n.º 2 do artigo 3.º dos presentes esta-

tutos;
h) Remuneração dos gerentes.

ARTIGO 12.º

1 � Anualmente, a gerência deverá convocar a assembleia geral
ou reunir até ao dia 31 de Março de cada ano, para aprovação das
contas anuais, do relatório de gestão e da proposta de distribuição
dos lucros do ano findo.

2 � Depois de deduzidas as reservas legais, não haverá distribui-
ção de lucros, a menos que em sentido contrário seja decidido por
maioria dos votos representativos do capital social.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução da sociedade estabe-
lecerá a forma da sua liquidação e designará um ou mais liquidatários.

ARTIGO 14.º

1 � Para todas as questões, dúvidas ou divergências a dirimir entre
os sócios e a sociedade fica estabelecido o foro da comarca de Lis-
boa, com expressa renúncia a qualquer outro.

2 � Para todas a questões, dúvidas ou divergências a dirimir ape-
nas entre sócios será competente o foro que a lei estabelecer ou
aquele em que os sócios acordem.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002952221

LDT � GESTÃO, CONSTRUÇÃO E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5931/19951123; identificação de pessoa colectiva n.º 503537675;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 1/2/20021118.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Eugénio de Almeida Galvão

Roxo, por ter sido destituído em 16 de Outubro de 2002.
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 2.º,

3.º e 5.º
Reforço: 21 000 euros em dinheiro, subscrito pelo sócio Adolfo

Cardoso Barbosa.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a indústria da construção civil,
empreitadas de obras públicas e particulares, gestão de empreendi-
mentos desportivos, turísticos e outros, consultadoria (com excep-
ção da jurídica), projectos, conservação de espaços verdes, ambien-
tais e desportivos, e compra de prédios rústicos e urbanos e revenda
dos adquiridos para esse fim.

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
26 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de
23 000 euros, pertencente ao sócio Adolfo Cardoso Barbosa e outra
de 2500 euros, pertencente à sócia Maria de Lurdes do Amaral Soa-
res.

ARTIGO 5.º

1 � (Mantém-se.)
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2 � Para vincular a sociedade basta a assinatura do gerente.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002952272

LISBOA � 3.A SECÇÃO

RIMUS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE SECRETARIADO DE CONGRESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3028/830321; identificação de pessoa colectiva n.º 501424814;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 28/021203.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro
quotas, uma de 1627,10 euros e outra de 872,90 euros, ambas per-
tencentes ao sócio José Miguel da Conceição Barradas, uma de
1627,10 euros e outra de 872,90 euros, ambas pertencentes ao só-
cio Nuno Baldomero da Conceição Barradas.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225039

SELMUNDO � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
E APOIO À GESTÃO EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 298/870313; identificação de pessoa colectiva n.º 501636277;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 8-10/020920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º, 3.º, e corpo do 5.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma SELMUNDO � Socie-
dade de Representações e Apoio à Gestão Empresarial, L.da, e tem a
sua sede na Avenida de Afonso Costa, 22, 9.º, direito, freguesia de
Penha de França, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 24 939 euros e 89 cên-
timos e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 22 445 eu-
ros e 90 cêntimos, pertencente à sócia GENERATIO � Estudos e
Desenvolvimento Imobiliário, S. A., e uma de 2493 euros e 99 cên-
timos, pertencente em partes iguais aos sócios Miguel Costa Silva
Moreira e Pedro Costa Silva Moreira.

ARTIGO 5.º (corpo)

A gerência e administração da sociedade e a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, caberá aos gerentes que forem
designados em assembleia geral.

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

Pela inscrição n.º 8 � Apresentação n.º 11/020920.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a seguinte

designação:
Designação de gerente, em 10 de Dezembro de 2001.

Miguel Costa Silva Moreira.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225038

SALVADOR & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 367/871210; identificação de pessoa colectiva n.º 501915532;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/020711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 500 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, tendo o respectivo registo o seguinte teor:

Reforço de capital:
Montante do reforço e como foi subscrito: 2506,02 euros, por

incorporação de reservas.
Capital após o reforço: 5000 euros, ficando cada sócio com uma

quota de 2500 euros.
Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 8/

020711.
Com relação à sociedade em epígrafe foi registada a cessação das

funções da gerência de António da Cruz Salvador Correia, por re-
núncia em 17 de Abril de 2002.

Pela inscrição n.º 8 � Apresentação n.º 10/020711.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcialmente o

contrato, quanto aos artigos 1.º, 3.º e 6.º, que passaram a ter a se-
guinte redacção:

1.º

A sociedade adopta afirma Salvador & Correia, L.da, tem a sua
sede na Avenida de Luís Bivar, 58/60, em Lisboa, freguesia de São
Sebastião da Pedreira.

3.º

O capital social, subscrito em dinheiro e nos demais elementos
constantes do activo da sociedade, é de 5000 euros e corresponde à
soma de três quotas: uma do valor nominal de 2500 euros, da sócia
Lina Maria Alves dos Santos Correia, e duas do valor nominal de
1250 euros, uma de cada um dos sócios, Maria Paula dos Santos
Correia e António Alexandre dos Santos Correia.

6.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, sendo necessária a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos o seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225036

SOGEFI � SOCIEDADE GERAL
FINANCEIRA (SGPS), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 142/880329; identificação de pessoa colectiva n.º 501969233;
inscrição n.º 33; número e data da apresentação: 28/020808.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 1.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade denomina-se José de Mello Participações II, SGPS,
S. A.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225032
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SELECÇÕES DO READER�S DIGEST (PORTUGAL), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 330/670814; identificação de pessoa colectiva n.º 500244081.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram regis-
tados os seguintes actos:

21 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 7/020918.
Cessação das funções de Timo Olavi Saini e de Vítor Manuel de

Almeida Brás, por renúncia, em 15 de Abril de 2002 e 23 de Maio
de 2002, respectivamente

23 � Apresentação n.º 8/020918.
Designação de administrador em 30 de Abril de 2002, por coopta-

ção.
Ian Kelvin Marsh, casado, 18, St. John�s Avenue, Putney SW

152 AA, Londres.

24  � Apresentação n.º 46/020918.
Designação de administrador em 29 de Maio de 2002, por coopta-

ção.
Jeremy Thompson, casado, Old Lodge, High Street, Taplow,

Bucks, SLG OEX, Inglaterra.

23 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 53/030318.
Ratificada por deliberação de 27 de Setembro de 2002.

24 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 58/030318.
Ratificada por deliberação de 27 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225078

REPORGEST � GESTÃO IMOBILIÁRIA, INVESTIMENTOS
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 948/880712; identificação de pessoa colectiva n.º 502022728;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/020802.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 450 000$ para 25 050 euros e redenominado
do capital para euros ficando assim alterado parcialmente o contra-
to, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 050 euros, está dividido em três quotas iguais, dos valores nomi-
nais de 8350 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Maria Cristina Hipólito Parreira Baptista, António Augusto
Hipólito Parreira Baptista e Rui Eduardo Hipólito Parreira Baptista.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225077

TÊXTIL FREMAUX & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 411/880503; identificação de pessoa colectiva n.º 501984607;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 36/020621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação de gerente, por deliberação de 28 de Maio de 2002.
José Farinha de Noronha e Andrade, casado, residente na Rua de

Santa Rita, lote 1, piso 0, esquerdo, Estoril, Cascais.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225076

RESTAURANTE A BRASILEIRA DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 006/860429; identificação de pessoa colectiva n.º 501661093;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 19; números e data
das apresentações: 32/33/021115.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Maria Gouveia Esteves, por
renúncia, em 5 de Fevereiro de 2002 e foi alterado parcialmente o
contrato, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 99 759 euros e
58 cêntimos, e corresponde à soma de duas quotas, sendo: uma do
valor nominal de 99 659 euros e 82 cêntimos, do sócio António
Pedro Ferreira da Luz, e uma do valor nominal de 99 euros e 76 cên-
timos, da própria sociedade Restaurante A Brasileira da Rocha, L.da

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225075

S. E. D. � SOCIEDADE EXPLORADORA
DE DISCOTECAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 717/851018; identificação de pessoa colectiva n.º 501556079;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 29/30/021115.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Maria Gouveia Esteves, por re-
núncia, em 20 de Fevereiro de 2002, e foi alterado parcialmente o
contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
99 759 euros e 58 cêntimos, e divide-se em duas quotas, sendo uma
de 99 659 euros e 82 cêntimos, do sócio António Pedro Ferreira da
Luz, e outra de 99 euros e 76 cêntimos, da sociedade Restaurante a
Brasileira da Rocha, L.da

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225074

SONY PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 379/861120; identificação de pessoa colectiva n.º 501754580;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 25; número e data
da apresentação: 26/020808.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Jean Michel Yves Perbert, em
28 de Junho de 2002, por destituição e a seguinte designação:

Designação de gerentes e de revisor oficial de contas, em 28 de
Junho de 2002.

Gerentes: Michiaki Isurumi, divorciado, Privotansdol, Koniperlcie
756 14193 Berlim, e José Alberto de Barros Quintã; revisor oficial
de contas, Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da
Liberdade, 245, 8.º, C, Lisboa.

Em 8 de Agosto de 2002, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2001.

2 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225073

OPTIMUN � GESTÃO E SERVIÇOS DE ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4361/930604; identificação de pessoa colectiva n.º 503002771;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação:
18/021127.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de João Francisco Almada Qua-
dros Saldanha, por renúncia de 30 de Junho de 2002.

Pela inscrição n.º 10 � Apresentação n.º 19/021127.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a seguinte

designação:
Designação de gerente, por deliberação de 23 de Agosto de 2002.
António de Lencastre Bernardo, casado, Rua do Dr. José Carlos

Moreira, 15-A, Oeiras.
Pela inscrição n.º 11 � Apresentação n.º 20/021127.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a dissolução e

liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 5 de Novembro de
2002.

4 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225071

REVISÃO � AUDIOVISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3863/921111; identificação de pessoa colectiva n.º 502871890;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 47/021119.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Luís Miguel Dias da Fonseca,
por renúncia em 31 de Outubro de 2002.

4 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484422

VILATUR � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3114/920120; identificação de pessoa colectiva n.º 502684607;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 21/021227.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação do secretário, em 20 de Novembro de 2002.
Efectivo: Filipe Rodrigues Diaz, solteiro, maior, residente na Rua

de Filipe Folque, 2, 4.º, Lisboa; suplente, Inês Madeira Henriques,
casada, residente com o anterior.

Pela inscrição n.º 20 � Apresentação n.º 22/021227.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a dissolução e

liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 20 de Novembro de
2002.

4 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001029128

SERRA 3000 � CONSTRUÇÕES CIVIS
E EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 332/841126; identificação de pessoa colectiva n.º 501468390;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 17/020920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a redenominação do capital para euros, ficando assim alterado par-
cialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes da escritura social, é de 89 783 euros e
63 cêntimos, e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma de
39 903 euros e 83 cêntimos, do sócio Jacinto Domingos; uma de
19 951 euros e 92 cêntimos, da sócia Maria de Fátima Fernandes Do-
mingos Marques; e uma de 19 051 euros e 92 cêntimos, e outra de
9975 euros e 96 cêntimos, do sócio José Luís Fernandes Domingos.

2 � Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade nos
termos e condições a deliberar em assembleia geral.

3 � A sociedade é administrada e representada pelos seus geren-
tes, cargo para o qual são designados todos os sócios.

4 � A gerência da sociedade pertence a todos os sócios, já nomea-
dos gerentes, com dispensa de caução e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, sendo necessário para obrigar
a sociedade as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

§ 1.º Poderão ser exigíveis aos sócios prestações suplementares
de capital até ao triplo capital social.

§ 2.º A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor e outros actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484341

TAZA � CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO
DA FALAGUEIRA, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60/021024; identificação de pessoa colectiva n.º 506248445; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/021024.

Certifico que foi constituído o agrupamento complementar de
empresas em epígrafe, o qual se rege pelo seguinte contrato:

CLÁUSULA 1.A

Denominação

O agrupamento complementar de empresas adopta a denomina-
ção de TAZA � Construção Estação da Falagueira, A. C. E..

CLÁUSULA 2.A

Sede

O agrupamento tem sede na Avenida dos Defensores de Chaves,
41, 3.º, direito, em Lisboa, podendo ser transferida dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, mediante deliberação do
conselho de administração.

CLÁUSULA 3.A

Objecto

O objecto do presente agrupamento consiste na melhoria das
condições de exercício e de resultados das actividades das empresas
agrupadas, através de execução de forma integrada dos trabalhos de
empreitadas para o Metropolitano de Lisboa, E. P., e, acessoriamen-
te, a realização e partilha de lucros resultantes dessa actividade.

CLÁUSULA 4.A

Capital

O agrupamento não tem capital próprio.

CLÁUSULA 5.A

Duração

1 � O presente agrupamento tem duração limitada.
2 � A existência do agrupamento terminará:
a) Se 12 meses após a constituição do agrupamento nenhuma

empreitada lhe tenha sido adjudicada;
b) No caso de lhe terem sido adjudicadas uma ou mais empreita-

das referidas na cláusula 3.ª do agrupamento, quando tiver cessado
toda a responsabilidade resultante da execução dos trabalhos, ou seja,
após a recepção definitiva da(s) empreitada(s) referidas na cláusu-
la 3.ª, supra, liquidação de todas as contas e encargos relativos à mes-
ma, e resolução de todos os conflitos, questões, divergências e lití-
gios por referência à mencionada empreitada entre as agrupadas ou
relativamente a quaisquer terceiros.

CLÁUSULA 6.A

Participação

As participações das agrupadas no agrupamento são as seguintes:
a) Tâmega � 50 %;
b) Zagope � 50 %.
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CLÁUSULA 7.A

Cessão de participação

1 � Nenhuma das agrupadas pode transferir ou ceder, no todo ou
em parte, a sua participação no agrupamento ou fazer-se substituir
por terceiros no cumprimento das suas obrigações, sem que haja sido
prévia e expressamente autorizada, para tanto, pela outra agrupada.

2 � As agrupadas terão direito de preferência na eventual trans-
ferência ou cessão das participações de qualquer delas.

CLÁUSULA 8.A

Subempreitadas

Para a execução dos trabalhos que constituem o objecto do agru-
pamento, este poderá, sempre que o entender por conveniente, re-
correr a subempreitadas.

CLÁUSULA 9.A

Responsabilidade

1 � A responsabilidade jurídica do agrupamento, relativa à exe-
cução dos trabalhos que constituem o seu objecto, é solidariamente
assegurada pelas agrupadas, salvo se outro regime vier a ser conven-
cionado com pessoa determinada.

2 � Em caso de responsabilização de qualquer das agrupadas por
actos praticados pela outra agrupada, terá a agrupada assim respon-
sabilizada, direito de regresso contra a outra, até ao limite da sua
participação no agrupamento, fixado na cláusula 6.ª supra.

3 � Exceptua-se do disposto no número anterior, o caso de as
dívidas resultarem de não cumprimento, por parte de uma das agru-
padas, das obrigações para si emergentes, no qual apenas será res-
ponsabilizada a agrupada faltosa.

CLÁUSULA 10.A

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelas agrupadas, devendo cada
uma delas nomear um representante.

2 � Na assembleia geral, cada agrupada será titular de um voto.
3 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por una-

nimidade.
4 � À assembleia geral caberá a aprovação de contas e terá a

competência definida legalmente, podendo ser chamada a deliberar
sobre os assuntos que lhe sejam cometidos pelo conselho de admi-
nistração.

5 � As reuniões serão convocadas pelo presidente do conselho
de administração, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer
das agrupadas, e serão presididas pelo representante designado pela
Tâmega.

CLÁUSULA 11.A

Conselho de administração

1 � A administração do agrupamento será exercida por um con-
selho de administração composto por um membro efectivo e um
suplente nomeado por cada uma das agrupadas, pelo período de qua-
tro anos.

2 � A Tâmega designará um representante que presidirá ao con-
selho de administração.

3 � Os membros do conselho de administração não serão remu-
nerados, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

4 � O conselho de administração reunirá quando convocado por
qualquer dos seus membros e, pelo menos, uma vez por mês.

5 � O conselho de administração deliberará por unanimidade.
6 � Ao conselho de administração cabe definir as linhas gerais a

que deve obedecer a gestão do agrupamento, definindo a sua estraté-
gia e linhas gerais de actuação, com vista à optimização de resulta-
dos na condução da(s) empreitada(s) adjudicada(s), bem como repre-
sentar o ACE em juízo e fora dele, praticando todos os actos
necessários à realização do seu objecto.

CLÁUSULA 12.A

Vinculação do agrupamento

O agrupamento obrigar-se-á por qualquer uma das seguintes for-
mas:

a) Assinatura de dois representantes das agrupadas no conselho
de administração;

b) Assinatura de um representante das agrupadas no conselho de
administração, mediante prévia deliberação unânime do conselho de
administração; ou

e) Assinatura de um ou mais procuradores nos termos da respec-
tiva procuração.

CLÁUSULA 13.A

Fiscalização

A assembleia poderá proceder à designação de um revisor oficial
de contas ou de uma sociedade de auditoria para fiscalizar e ou cer-
tificar as contas do agrupamento, sem prejuízo das auditorias que
qualquer das agrupadas, a suas expensas, entenda promover.

CLÁUSULA 14.A

Dissolução

O agrupamento dissolve-se nos termos da lei.

CLÁUSULA 15.A

Liquidação e partilha

A liquidação e partilha dos bens do agrupamento dissolvido serão
feitas extrajudicialmente, pela assembleia geral.

CLÁUSULA 16.A

Litígios

As questões emergentes da interpretação e execução deste con-
trato serão previamente objecto de uma tentativa de conciliação dos
presidentes das administrações das agrupadas, ou de quem elas desig-
narem para o efeito, após o que, não sendo obtido o consenso, se-
rão decididas por arbitragem, de acordo com o direito constituído,
nos termos da Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto.

CLÁUSULA 17.A

Disposições transitórias

Ficam desde já nomeados os seguintes membros do conselho de
administração:

Designados pela Tâmega:
Membro efectivo, António José Teixeira de Sousa; membro su-

plente, Vasco Manuel Correia Carvalho,
Designados pela Zagope:
Membro efectivo, engenheiro Timotheo Araújo Neto; membro

suplente, engenheiro José Nicomedes Moreira.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484198

TABERNA AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3028/911209; identificação de pessoa colectiva n.º 502664916;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 26/28/021204.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de António Policarpo Araújo
Lopes, por renúncia em 11 de Novembro de 2002, e a seguinte de-
signação:

Designação de gerente, em 11 de Novembro de 2002.
Albertina Prudência Araújo Lopes Costa.

3 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001147007

STL GROUP (PORTUGAL) � EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2763/910225; identificação de pessoa colectiva n.º 502507624;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
80/021115.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Fernando José Fernandes da
Cruz e de Manuel Marques Dias, por destituição em 11 de Outubro
de 2002.
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Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 88/
021115.

Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a cessação das
funções da gerência de Klaas Brabers, por destituição em 11 de Ou-
tubro de 2002.

Pela inscrição n.º 10 � Apresentação n.º 81/021115.
Com relação à sociedade em epígrafe foi registada a seguinte de-

signação:
Designação de gerente, em 11 de Outubro de 2002.
Anabela Costa Antunes Alves Freire.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484376

TERRANOVA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 659/851004; identificação de pessoa colectiva n.º 501585915;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 22/23/021226.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções de gerência, de César Renato Alves Lopes,
por renúncia em 29 de Novembro de 2002, e a seguinte designação:

Designação de gerente, em 29 de Novembro de 2002.
Vítor Manuel Pires Lopes.

29 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001181922

TERESA & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1538/810901; identificação de pessoa colectiva n.º 501212671;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
43/030107.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Maria da Graça Nazaré Costa
Segurado Pavão, por renúncia, em 8 de Outubro de 2002.

2 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484350

YORKSHIRE PORTUGUESA � PRODUTOS
QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2058/921026; identificação de pessoa colectiva n.º 502975067;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 42/43/021104.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Michael Greenbalgh, por re-
núncia, em 3 de Outubro de 2002, e a seguinte designação:

Designação de gerentes, em 3 de Outubro de 2002.
Stepehn Ibbetson, casado, The Rowans, Barlff Lane, North

Yorkshire, Inglaterra.
Catherine Baxandall, casada, Bordley, Casby Drive, Iikley, West

Yorkshire, Inglaterra.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001127260

TABAMETRO � COMÉRCIO DE TABACOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4287/930506; identificação de pessoa colectiva n.º 502981474;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 21/030115.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 18 de
Outubro de 2002.

4 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484449

TIMAVESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1787/900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502303379;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 4/021216.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 5 de
Dezembro de 2002.

2 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001189397

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
AUGUSTO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 528/860718; identificação de pessoa colectiva n.º 501691839;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
37/020919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Vítor Manuel de Jesus Mar-
tins, por renúncia em 30 de Dezembro de 2001.

29 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000974422

RODOGESTE � GESTÃO DE POSTOS
RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 136/870218; identificação de pessoa colectiva n.º 501793127;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 35 e inscrição n.º 37; números e data
das apresentações: 10/11/030318.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Arlete Niza Fernandes San-
ches Madeira, por renúncia em 10 de Fevereiro de 2003 e a seguinte
designação:

Designação de gerente, por deliberação de 24 de Fevereiro de 2003.
Período: até 31 de Dezembro de 2003.
Roy Willem Odilia Jakobs, casado, Avenida da Liberdade, 249,

Lisboa.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484147

OPI-92 � OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4355/930603; identificação de pessoa colectiva n.º 503002895;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 2/020318.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 5 000 000$ para 50 000 euros e redenomina-
ção do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o con-
trato, quanto ao artigo 5.º, que passou a ter a seguinte redacção:

5.º

O capital da sociedade é de 50 000 euros, dividido em 5000 ac-
ções com o valor nominal de 10 euros cada uma, e encontra-se in-
tegralmente realizado.

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

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001164467

ORGADES � GABINETE DE PROJECTOS
DE ORGANIZAÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 875/860910; identificação de pessoa colectiva n.º 501336184;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 48/021121.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Dissolução e designação de liquidatários, em 30 de Janeiro de 2001.
Liquidatário: José Carlos Pepe Caeiro Godinho, Rua do Coman-

dante Cousteau, lote 4.07.01 F, 4.º, frente, direito, Lisboa.

29 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484120

RACIL � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 64 499/861204; identificação de pessoa colectiva
n.º 501753311; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
45/021126.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação do conselho de administração, em 31 de Outubro de
2002.

Período: quadriénio de 2002-2005.
Presidente, Joaquim José dos Santos d�Oliveira, casado, Avenida

de João Crisóstomo, 30, 3.º, Lisboa; vogais: Carlos Manuel Bastos
Pinto, casado, Rua do Pinhal do Bravo, casa C, Casal do Pinhal,
Quinta da Marinha, Cascais, e José Carlos Rodrigues Gonçalves, ca-
sado, Rua do Padre Álvaro Proença, 22, Fonte Santa, Loures.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484139

SOUSA PINTO & GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 59 839/840807; identificação de pessoa colectiva
n.º 501441972; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
3/021129.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 5 de
Setembro de 2002.

29 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001141165

SUMMA � CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3327/920304; identificação de pessoa colectiva n.º 502745681;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/021226.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 17 de
Dezembro de 2001.

4 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001181876

VASTGOED SUN � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1701/900810; identificação de pessoa colectiva n.º 502401079;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 47/020920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 14 de Fevereiro de 2002.
Período: triénio de 2002-2004.
Conselho de administração: presidente, Nuno Manuel Moniz

Trigoso Jordão, casado, Campo Grande, 380, lote 3-A, 7.º, A, Lis-
boa; vogais: Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério, casado,
Calçada da Arrábida, 1, habitação C-51, Porto, Rui Manuel Falcão
d�Ávila e Pereira, casado, Rua de Eugénio de Castro, 370, habitação
105, Porto, Pedro Shirley de Mattos Chaves, casado, Rua de
Braancamp, 52, 6.º, esquerdo, Lisboa, Miguel Gregório Amo
Fernandez, casado, Calle Serrano, 60, Madrid, Espanha.

Fiscal único: Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, Avenida da Boavista, 3523, 1.º, Porto;

suplente, António Dias & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484210

VASTGOED ONE � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 702/900810; identificação de pessoa colectiva
n.º 502401060; inscrição n.º 22; número e data da apresentação:
48/020920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 14 de Fevereiro de 2002.
Período: triénio de 2002-2004.
Conselho de administração: presidente, Nuno Manuel Moniz

Trigoso Jordão, casado, Campo Grande, 380, lote 3-A, 7.º, A,
Lisboa; vogais: Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério,
casado, Calçada da Arrábida, 1, habitação C-51, Porto, Rui Ma-
nuel Falcão d�Ávila e Pereira, casado, Rua de Eugénio de Cas-
tro, 370, habitação 105, Porto, Pedro Shirley de Mattos Cha-
ves, casado, Rua de Braancamp, 52, 6.º, esquerdo, Lisboa, Miguel
Gregório Amo Fernandez, casado, Calle Serrano, 60, Madrid,
Espanha.

Fiscal único: Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, Avenida da Boavista, 3523, 1.º, Porto;
suplente, António Dias & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484228

VARITRANS, AGENTES DE NAVEGAÇÃO
E TRÂNSITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 395/850813; identificação de pessoa colectiva n.º 501527338;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 31; números e data
das apresentações: 39/40/030107.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Danilo Jorge Duvens Pinto,
por renúncia em 20 de Junho de 2002 e foi alterado parcialmente o
contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, n.º 1, que passaram a ter a
seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
52 500 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 26 250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, António Coelho Lopes e Joaquim José da Luz.

4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe ao sócio António Coelho
Lopes, já designado gerente, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484031

VIANESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 953; identificação de pessoa colectiva n.º 500501653; entra-
da/data: 2601/030527.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000225204

TOMECONTA � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5154; identificação de pessoa colectiva n.º 503215090; entrada/
data: 2904/030602.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000225203

ROYAL BRICK � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 738; identificação de pessoa colectiva n.º 506034470; entra-
da/data: 2877/030602.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000225202

SANAPAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4138; identificação de pessoa colectiva n.º 502936223; entrada/
data: 2866/030602.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000225201

VERDELAGO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 964; identificação de pessoa colectiva n.º 501661964; entra-
da/data: 2876/030602.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000225200

T. H. L. � TECNOLOGIA HOSPITALAR
E LABORATORIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5588; identificação de pessoa colectiva n.º 503349976; entrada/
data: 15 823/021010.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 2000 e de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000225199

SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA
DA EMENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 908; identificação de pessoa colectiva n.º 503089605; entra-
da/data: 2802/030530.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000225198

SOVIPOR � SOCIEDADE DE VINHOS E PRODUTOS
ALIMENTARES E ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 845/850319; identificação de pessoa colectiva n.º 501521500;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 45/030107.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 12 de
Dezembro de 2002.

29 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000686370

VAZ & CARNEIRO � EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO
E VENDA DE ARTIGOS DE MODA E DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 66 210/870721; identificação de pessoa colectiva n.º 501864121;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 24/021205.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 31 de
Outubro de 2002.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484155

SAGAR � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 231/850710; identificação de pessoa colectiva n.º 501529136;
inscrição n.º 35; número e data da apresentação: 54/030507.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
totalmente o pacto, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A denominação da sociedade é SAGAR � Comércio de
Máquinas e Representações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Fontes Pereira de
Melo, 12, 14.º, freguesia do Coração de Jesus, em Lisboa.

3 � A sociedade, mediante prévia deliberação da gerência, pode-
rá estabelecer sucursais, filiais ou delegações ou qualquer outra forma
de representação, em qualquer local do País ou do estrangeiro, desde
que o considere útil aos interesses sociais.

4 � A duração da sociedade continua a ser por tempo indetermi-
nado.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a importação e comercialização de máquinas
agrícolas, industriais, de construção e outras, bem como peças e
acessórios e sua assistência; importação e comercialização de produ-
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tos para a agricultura; representações de máquinas agrícolas, indus-
triais, de construção e outras e seus acessórios.

ARTIGO 3.º

Mediante prévia deliberação da gerência a sociedade poderá ad-
quirir participações em quaisquer outras sociedades de responsabi-
lidade limitada, constituídas ou a constituir, bem como participar
em quaisquer formas de associações de empresas que sejam per-
mitidas por lei, desde que tenham por objecto actividade ou acti-
vidades idênticas, relacionadas ou complementares a qualquer uma
das mencionadas no artigo anterior.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é a quantia de euros 299 278,74 euros, inte-
gralmente realizado, e correspondente à soma das quotas dos sócios,
que são as seguintes: uma quota (bem comum) de 5087,74 euros,
pertencente ao sócio José Pedro Salema Garção, uma quota de
87 719,84 euros, uma quota de euros 99 757,09 euros, uma quota de
29 182,17 euros e cinco quotas de 15 506,38 euros cada uma, todas
pertencentes à sócia Auto-Industrial, S. A.

2 � Só por deliberação unânime de todos os sócios poderão ser
exigíveis prestações suplementares de capital, até 10 vezes o capital
social.

3 � Qualquer sócio poderá, porém, fazer à sociedade os supri-
mentos de que ela carecer, nos termos e condições que os sócios
acordarem em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � A cessão de quotas a terceiros depende de prévia e expressa

autorização da sociedade, tendo, quer a sociedade quer os demais
sócios, direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A administração dos negócios sociais e a representação da
sociedade, em juízo ou fora dele, activa ou passivamente, incumbem
à gerência.

2 � A gerência será composta por três ou mais membros eleitos
em assembleia geral.

3 � Os gerentes serão ou não remunerados conforme deliberação
tomada em assembleia geral.

4 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de quaisquer dois dos seus gerentes;
b) Pela assinatura de qualquer um dos seus gerentes em conjunto

com a de um procurador da sociedade com poderes especiais para o
efeito;

c) Pela assinatura de um só dos seus gerentes no uso dos poderes
que lhe hajam sido delegados por deliberação tomada em assembleia
geral;

d) Pela assinatura ou assinaturas de um ou mais procuradores, nos
termos e limites dos respectivos mandatos.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quan-
do a mesma tenha sido penhorada ou arrestada, se não for logo
desonerada, ou se tiver sido vendida judicialmente.

2 � O preço da amortização, salvo acordo em contrário, será o
valor nominal da quota, acrescido ou diminuído da importância que
proporcionalmente lhe corresponder nos fundos sociais e nos resul-
tados do exercício decorrente, calculados em relação ao tempo, tudo
de conformidade com o último balanço aprovado.

3 � O preço da amortização será pago em quatro prestações
iguais, vencendo-se a primeira no acto da amortização e as restan-
tes de seis em seis meses.

4 � A amortização considerar-se-á efectuada pela outorga da
respectiva escritura.

5 � Caso a sociedade não tenha fundos para a amortização pode-
rão estes ser subministrados à sociedade por um ou mais dos restan-
tes sócios.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, quando a lei não impuser forma especial de
convocação, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigi-
das aos sócios, para as moradas constantes dos registos sociais, com
antecedência não inferior a 15 dias.

ARTIGO 9.º

1 � Os balanços serão anuais e encerrados em 31 de Dezembro
de cada ano.

2 � Salvo a deliberação em contrário tomada por maioria do
capital social, será distribuída como dividendo importância corres-
pondente a 50 % dos lucros líquidos.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484023

RODRIGUES E VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 463; identificação de pessoa colectiva n.º 500909121; entra-
da/data: 15 057/020924.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002459720

VERURBE � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6337; identificação de pessoa colectiva n.º 503537543; entrada/
data: 739/030219.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1997, 1998, 1199 e 2000.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002459711

SODASO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9293; identificação de pessoa colectiva n.º 504484230; entrada/
data: 2978/030603.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001014546

TÉCNIMECHA � ASSISTÊNCIA TÉCNICA,
REMODELAÇÃO E CONSERVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9291; identificação de pessoa colectiva n.º 504371592; entrada/
data: 3087/030604.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002459002

SILVA & SALDANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 940; identificação de pessoa colectiva n.º 500248846; entra-
da/data: 3081/030604.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002458995

SOCIEDADE DE DECORAÇÕES J. J. DIONÍSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2108; identificação de pessoa colectiva n.º 501264442; entrada/
data: 3077/030604.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002458987

SINALPLANO � GABINETE DE ESTUDOS
E PROJECTOS DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2668; identificação de pessoa colectiva n.º 502486848; entrada/
data: 3075/030604.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 2000 e de 2001.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002458979

RENTICONTROL � CONTROLO DE GESTÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2044; identificação de pessoa colectiva n.º 502330660; entrada/
data: 3043/030603.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002459789

RENTIMÉDIS � MEDIAÇÃO E GESTÃO
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5825; identificação de pessoa colectiva n.º 503393886; entrada/
data: 3042/030603.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002459800

SODEPO � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2219; identificação de pessoa colectiva n.º 502526254; entrada/
data: 3007/030603.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002459797

TEMA � SOCIEDADE DE DIVULGAÇÃO DE LOJAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6378; identificação de pessoa colectiva n.º 502356979; entrada/
data: 3166/030605.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000982042

UTILBAR � ABASTECIMENTO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 345; identificação de pessoa colectiva n.º 500294194; entra-
da/data: 3051/030603.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002459770

TRANSPORTES A CENTRAL DA BAIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 190; identificação de pessoa colectiva n.º 500449384; entra-
da/data: 3052/030603.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000604196

O MEU FORNECEDOR � PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6031; identificação de pessoa colectiva n.º 503445878; entrada/
data: 3170/030605.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002402540

S. C. O. P. A. � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 342; identificação de pessoa colectiva n.º 500827850; entra-
da/data: 3169/030605.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002402400

SUPER ESTRUTURA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 269; identificação de pessoa colectiva n.º 505676141; entra-
da/data: 3167/030605.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002402442

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SEVERINO
SERRAS LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 757; identificação de pessoa colectiva n.º 500731241; entra-
da/data: 6340/020628.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002459703

SOCIEDADE LUSITANA DE HOTÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9070; identificação de pessoa colectiva n.º 500267227; entrada/
data: 6354/020628.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002458944

SOCIEDADE AGRÍCOLA LANCASTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1533; identificação de pessoa colectiva n.º 502373520; entrada/
data: 2981/030603.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 2000, 2001 e 2002.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002459746

WELL AND YET � MARKETING E LOGÍSTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9444; identificação de pessoa colectiva n.º 504531085; entrada/
data: 2801/030530.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000225197

O CACHO DOURADO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 355; identificação de pessoa colectiva n.º 500723192; entra-
da/data: 14 774/020919.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000225196

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CAMPO
DOS LEÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 786/870519; identificação de pessoa colectiva n.º 501333576;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
28/020920.

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

Deslocação de sede: Rua de Eugénio de Castro Rodrigues, 9, 4.º,
A, freguesia de São João de Brito, Lisboa.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225195

VENTURA E SERRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2044/820305; identificação de pessoa colectiva
n.º 501284613; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
24/021105.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria do
Carmo dos Santos Fernandes Serrão de Jesus Fitas e Henrique dos
Santos Ferrão.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225194

R. M. M. � ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2808/910910; identificação de pessoa colectiva
n.º 502614927; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
5/020918.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 31 de
Julho de 2002.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225193

O. C. E. � ORGANIZAÇÃO, CONTABILIDADE
E ESTUDOS ECONÓMICOS DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 875/840821; identificação de pessoa colectiva n.º 501484035;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32/020924.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 28 de
Junho de 2002.

29 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225192

VIRGÍLIO KASPRZYKOWSKI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 590/860729; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
12/020801.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado por uma quota de 4750 euros, per-
tencente ao sócio Virgílio Kasprzykowshi Bravo da Silva, e por outra
quota de 250 euros, pertencente à sócia Maria Helena Ribeiro Men-
donça.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225191

O. S. M. � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2380/901002; identificação de pessoa colectiva n.º 502423200;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 40/020920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 6 de
Agosto de 2002.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225190

VICONSTROI � ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 897/880301; identificação de pessoa colectiva n.º 501952390;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
29/020912.

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

Deslocação de sede para a Rua do Professor Simões Raposo, 20-
-A, freguesia do Lumiar, Lisboa.

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

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225189

VICONSTROI � ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 897/880301; identificação de pessoa colectiva n.º 501952390;
data da apresentação: 020912.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

2 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225188

SONY PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 379/861120; identificação de pessoa colectiva n.º 501754580;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 20/020618.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aditado o
artigo 4.º-A:

ARTIGO 4.º-A

1 � A sociedade pode contratar suprimentos com os sócios.
2 � A sociedade pode exigir aos sócios prestações suplementa-

res, na proporção das respectivas quotas, até ao limite global de
8 424 000 euros.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225187

RADIOTELEVISÃO PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3767/920929; identificação de pessoa colectiva n.º 500225680;
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 28/020924.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação dos membros do conselho de administração, em 20 de
Julho de 2002.

Período: triénio de 2002-2004.
Presidente, Almerindo da Silva Marques, casado, Rua do Padre

Américo, 4, 5.º, direito, Lisboa; vice-presidente, Jorge Manuel da
Mota Ponce de Leão, casado, Rua de Olivença, 14, bloco 1, Ao C,
Estoril; vogais: Luís da Silva Marques, casado, Rua do Padre Antó-
nio Vieira, 9, 3.º, esquerdo, Lisboa, Armando Jorge de Carvalho Corte
e Silva, casado, Praceta da Fazenda, 11, Bicasse, Estoril, e Gonçalo
Trigo de Morais de Albuquerque Reis, solteiro, Rua da Emenda, 37,
1.º, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225186

SOGEBENS � COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2693/910213; identificação de pessoa colectiva n.º 502500468;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/021007.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 3 de Se-
tembro de 2002.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225185

TABACARIA GLÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 794; identificação de pessoa colectiva n.º 500946973; entra-
da/data: 3003/030603.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002459754

SODEPO CONSULTADORIA E OUTSOURCING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 505; identificação de pessoa colectiva n.º 506110583; entra-
da/data: 3006/030603.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002459762

VERÃOTUR � COOPERATIVA DE TURISMO
E SERVIÇOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 525/911223; identificação de pessoa colectiva n.º 502690038;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
14/021010.

Certifico que, com relação à cooperativa em epígrafe, foi altera-
do parcialmente o contrato quanto ao artigo 5.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

CAPÍTULO II

Do capital social

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, variável e ilimitado, é de 100 000 euros.
Está totalmente realizado em dinheiro e é representado por títulos
nominativos de 5 euros cada.

2 � Cada cooperador deverá subscrever 2004 títulos de capital.
3 � Por deliberação da assembleia geral, pode ser fixado um nú-

mero superior de títulos a subscrever por cada cooperador.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484201

RAIMCAR � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 487/880512; identificação de pessoa colectiva n.º 501992081;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
38/021002.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 1.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação RAIMCAR � Comércio Au-
tomóvel, L.da, tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Emídio Santana,
7, 1.º, frente, na freguesia de Charneca, concelho de Lisboa, e dura-
rá por tempo indeterminado, a contar desta data.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484074

SHA � SOCIEDADE HOTELEIRA DAS AMOREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2905/911010; identificação de pessoa colectiva
n.º 502637242; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
37/021022.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma
no valor nominal de 2500 euros, da sócia Maria Marta Pereira
Cabral Esquível, uma no valor nominal de 1501 euros e 20 cênti-
mos, da sócia Maria Rita Pereira Cabral Esquível, uma no valor
nominal de 500 euros, da sócia Vera Pereira Cabral Esquível, e
outra no valor nominal de 498 euros e 80 cêntimos, da sócia Aida
Passo Pereira Cabral.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484309

ROMISSIL � CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1736/900813; identificação de pessoa colectiva
n.º 502398558; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
27/021220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 26 436,30 euros para 100 000 euros, tendo
sido alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes da escrituração social, e
acha-se dividido em seis quotas: duas iguais, do valor nominal de
47 169 euros e 80 cêntimos, uma de cada um dos sócios António
Simões da Silveira e Maria Emília Gonçalves Gama da Silveira; duas
iguais, do valor nominal de 1886 euros e 80 cêntimos, uma de cada
um dos sócios Patrícia Gonçalves Gama da Silveira e Gonçalo Rui
Gama da Silveira, e duas dos valores nominais de 498 euros e 80 cên-
timos e 1388 euros, do sócio Nuno Miguel Gonçalves Gama da Sil-
veira.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484236

SITSA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2338/901031; identificação de pessoa colectiva n.º 502438312;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 37/021023.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação do conselho de administração, fiscal único e suplente
em 24 de Maio 2002.

Período: quadriénio 2002-2005.
Conselho de administração: presidente, Isabel Maria de Almeida

Tello; vogais: Euriolando Loureiro Vilaça, e Alberto Mugna Fragoso
Fernandes.
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Fiscal único: Barroso, Dias, Caseirão & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas; suplente, João Guilherme Melo e Oli-
veira, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002484260

ONI SOLUTIONS � INFOCOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1158/911107; identificação de pessoa colectiva
n.º 502654236; inscrição n.º 29; número e data da apresentação:
10/030519.

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

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: ONITELECOM � Infocomunicações,

S. A., Avenida de José Malhoa, lote A-13, Lisboa.
Sociedades incorporadas: Oni Solutions � Infocomunicações, S. A.,

Avenida da República, 24, 5.º, Lisboa; Oni One Infocomunicações,
S. A., Avenida de José Malhoa, lote A-13, Lisboa; Oni Grandes
Redes � Infocomunicações, S. A., com sede na morada anterior;
ONI � Sistemas de Informação � Infocomunicações, S. A., com sede
na mesma morada; BRISATEL � Telecomunicações, S. A., Quinta
da Torre da Aguilha, Edifício Brisa, São Domingos de Rana, Cascais;
e Shopping Direct, Comércio Electrónico, S. A., Rua de Eugénio de
Castro, 352, piso 1, Porto.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225040

ONI SOLUTIONS � INFOCOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1158/911107; identificação de pessoa colectiva n.º 502654236;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 25/030411.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, por deliberação de 17 de Fevereiro
de 2003.

Período: triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente, Pedro Maria Cabral Norton

de Matos, casado, Rua da Imprensa Nacional, 75, 7.º, direito, Lis-
boa; vogais: Jorge Manuel Pragana da Cruz Morais, casado, Alameda
de D. Afonso Henriques, 56, 7.º, direito, Lisboa, e Carlos António
Alves Duarte, divorciado, Rua da Mãe de Água, 17, 2.º, A, Belas
Clube de Campo, Belas, Sintra.

Fiscal único: efectivo, Bernardes Sismeiro & Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, Edifício As Caravelas,
Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, 5.º, direito, Lisboa; suplente,
Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, Avenida da Liberdade, 245, 8.º,
C, Lisboa.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225035

TRANSPORTES REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 63 484/860716; identificação de pessoa colectiva
n.º 500426317; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
13/020816.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 15 de
Julho de 2002.

28 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225031

SIMOVESTE � SOCIEDADE DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 886/870119; identificação de pessoa colectiva n.º 501780386;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e data da apresenta-
ção: 7/020802.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a recondução dos membros dos órgãos sociais, em 30 de Março de
2002.

Período: quadriénio de 2002-2005.
Conselho de administração: presidente, Félix de Diego de Gregó-

rio, casado, Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 24, 24-A, Estoril;
vogais: Álvaro Luís da Silva Domingues, Rua de D. José de Avillez,
lote 3-D, 3.º, B, Cascais, Manuel Ferrão de Lencastre, Guillermo Gar-
cia Corral e Carlos Acha Diaz, casado, Calle Pintor Rosales, 36, 7.º,
esquerdo, Madrid.

Fiscal único: efectivo, Sebastião A. P. Carriço & Carlos A. M.
Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Praceta de Raul
Proença, 3, 4.º, direito, Damaia de Cima; suplente, Anildo Salles
Palma Nunes, revisor oficial de contas, Avenida do Infante D. Hen-
rique, 676, 2.º, direito, Cascais.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225029

RADIOTELEVISÃO PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3767/920929; identificação de pessoa colectiva n.º 500225680;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 25; número e data da apresenta-
ção: 15/020620.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação das funções dos administradores João Carlos da
Costa Ferreira da Silva, Maria da Conceição Rodrigues Leal Bra-
são Antunes, Francisco Pacheco Mendes e de Maria do Rosário
Miranda de Andrade Ribeiro Vítor, por renúncia, em 9 de Maio
de 2002.

2 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225070

SOCIEDADE AGRO-ALIMENTAR F. A. CAIADO II, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3775/921002; identificação de pessoa colectiva n.º 500811059;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 33/030109.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 1.º, n.º 2, que passou a ter
a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sua sede é em Lisboa, na Avenida de Infante Santo, 23,

7.º, B, freguesia de Santos-o-Velho, podendo sempre a administra-
ção deslocá-la dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e, bem assim, criar ou extinguir delegações, agências ou outras
formas de representação em Portugal ou no estrangeiro.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225069
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VIMATUR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4682/931028; identificação de pessoa colectiva
n.º 503078310; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
7/020814.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 25 000 euros para 100 000 euros, tendo sido
alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, em dinheiro e nos demais valores constan-
tes do activo social, é de 100 000 euros, está integralmente subscri-
to e corresponde à soma de duas quotas iguais de 50 000 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

2 � O capital social encontra-se realizado quanto à quantia de
37 500 euros, devendo a restante parte, ou seja, a quantia de
37 500 euros ser realizada no prazo de três anos.

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

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000225068

LISBOA � 4.A SECÇÃO

C. PEREIRA & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 39 631/680619; identificação de pessoa colectiva n.º 500730946;
entrada/data: 10 107/020711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002370699

CENTRAL DE BANDEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 635/361010; identificação de pessoa colectiva n.º 500339643;
entrada/data: 9456/020709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000224901

CONSTRUÇÕES INTEROBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 859/730802; identificação de pessoa colectiva n.º 500072957;
entrada/data: 9299/020709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000224899

MULTIQUIMICA � SOCIEDADE DE PRODUTOS
QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 907/710205; identificação de pessoa colectiva n.º 500199680;
entrada/data: 10 016/020710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000232017

MULTICAR � COMÉRCIO DE VIATURAS PEÇAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 455/850828; identificação de pessoa colectiva n.º 501704337;
entrada/data: 8678/020705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000224897

MIRANDA E MONTENEGRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2940/830217; identificação de pessoa colectiva n.º 501370625;
entrada/data: 9756/020710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000224896

MODEVES � MODAS E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 746/750210; identificação de pessoa colectiva n.º 500195293;
entrada/data: 9301/020709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000224895

MACORELI � & CUNHA GOMES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 146/640810; identificação de pessoa colectiva n.º 500174466;
entrada/data: 10 407/020711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000224894

PLOU � PRONTO-A-VESTIR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 252/860123; identificação de pessoa colectiva n.º 501617388;
entrada/data: 10 155/020711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002370141
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PAVILHÃO DO ARIEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 21 385/501227; identificação de pessoa colectiva n.º 500452253;
entrada/data: 9804/020710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002370184

PASTELARIA AÇOREANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 691/560113; identificação de pessoa colectiva n.º 500479348;
entrada/data: 9980/020710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002370710

MOSTOLES INDUSTRIAL PORTUGUESA MOBILIÁRIO
PARA COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 073/710401; identificação de pessoa colectiva n.º 500387583;
entrada/data: 10 205/020711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002370168

PONTEVELHA � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E COMERCIAIS DA SERTÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2761/910301; identificação de pessoa colectiva n.º 501597085;
entrada/data: 6751/020710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000225067

MARTINS & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 684/630204; identificação de pessoa colectiva n.º 500958238;
entrada/data: 18 480/131202.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000225060

MISTER � RECRUTAMENTO, SELECÇÃO E EMPRESA
DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 971/020118; identificação de pessoa colectiva n.º 503568430;
entrada/data: 6983/010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000225059

P. B. A. � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 577/010920; identificação de pessoa colectiva n.º 504873156;
entrada/data: 18 490/131202.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000225058

CANHOTO & RENDEIRO � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 349/010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505596903;
entrada/data: 7927/030702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000225057

CORTEZ & LOPES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 329/010709; identificação de pessoa colectiva n.º 500902240;
entrada/data: 18 485/131202.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000225056

PRIME VALOR � RECUPERAÇÃO URBANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 228/010605; identificação de pessoa colectiva n.º 505263297;
entrada/data: 7163/010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000225055

PAULO & LURDES NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9597/001116; identificação de pessoa colectiva n.º 503674737;
entrada/data: 7674/030702.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000225054

CORES DE AREIA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9900/010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505333988;
entrada/data: 7516/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000225053

CAMRO � ACTIVIDADES TURÍSTICO-HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9909/010213; identificação de pessoa colectiva n.º 505319047;
entrada/data: 7021/010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000225052

CYBERGEST � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS
PARA A INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9930/10219; identificação de pessoa colectiva n.º 505266792;
data: 010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000225051

PROMÁTICA� SOCIEDADE DE INFORMÁTICA
E DE ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1363/900212; identificação de pessoa colectiva n.º 500223599;
entrada/data: 9773/020710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000225050

CASA DO BACALHAU DE CAMPO DE OURIQUE 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 220/010531; identificação de pessoa colectiva n.º 505497956;
entrada/data: 8782/080702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000224934

CAPITAL PRÓPRIO � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8135/990525; identificação de pessoa colectiva n.º 504367374;
inscrição n.º 4; entrada/data: 56/030310.

Certifico que o texto que se segue é transição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 55/030310.
Cessação de funções dos gerentes Nuno Gonçalo Castelo de Oli-

veira Correia e Ana Sofia Gonçalves Campos dos Reis, por terem
renunciado em 23 de Novembro de 2001.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 3.º e 4.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, pertencente à sócia Maria Helena de Araújo Gonçalves
Oliveira Branco.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da gerente Maria
Helena de Araújo Gonçalves Oliveira Branco.

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

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000224927

CARRILHO DE PALMA � SOCIEDADE AGRÍCOLA L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 899/021230; identificação de pessoa colectiva n.º 505139839;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/021230.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º António Manuel Falcão Líbano Monteiro, casado, natural de
Lisboa, freguesia de Campo Grande, residente na Rua de Gomes Freire
de Andrade, Casa de Bethânia, 48, 1.º, Parede, Cascais, e Valdemiro
Falcão Líbano Monteiro, casado, natural de Lisboa, freguesia de
Campo Grande, residente na Rua de Inocêncio Francisco da Silva,
22, 6.º, direito, Lisboa, que outorgam na qualidade de administrado-
res e em representação da sociedade anónima Casa Franco Falcão �
Consultadoria e Gestão, S. A., com o n.º 500251290 de identifica-
ção de pessoa colectiva, com sede na Rua de Braancamp, 9, 8.º,
esquerdo, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Lisboa sob o n.º 43 189, com o capital social de
50 400 euros, qualidade e poderes que verifiquei pela certidão emiti-
da pela citada Conservatória, já arquivada no cartório a instruir a
escritura lavrada a fl. 80 do livro n.º 216-M;

2.º Dr. Nuno Maria Falcão Líbano Monteiro, casado, natural de
Lisboa, freguesia de Alvalade, residente na Rua da Vinha, 50, Livra-
mento, Estoril, Cascais, que conjuntamente com o primeiro outor-
gante, António Manuel Falcão Líbano Monteiro, outorgam na qua-
lidade de procuradores e em nome de:

a) Maria Sofia Franco d�Oliveira Falcão Líbano Monteiro, com o
n.º 139132406 de contribuinte, natural de Lisboa, freguesia do Co-
ração de Jesus, viúva, residente na Rua de Gomes Freire de Andrade,
Casa da Bethânia, 48, rés-do-chão, Parede, Cascais;

b) José Franco Oliveira Falcão, contribuinte fiscal n.º 116752475,
natural de Lisboa, freguesia de São Mamede, e de sua mulher;
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c) Maria Teresa da Cunha Rego de Amorim Falcão, com o
n.º 146814789 de contribuinte, natural de Lisboa, freguesia de São
Sebastião da Pedreira, casados no regime de separação de bens, resi-
dentes em Torre das Figueiras, Monforte;

d) Maria Isabel Franco de Oliveira Falcão Líbano Monteiro, com
o n.º 115926976 de contribuinte, natural de Lisboa, freguesia do
Coração de Jesus, casada com Valdemiro Ferreira Líbano Monteiro,
no regime de separação de bens, residente na Rua do Professor
Reinaldo dos Santos, 2, 8.º, em Lisboa;

e) António Franco de Oliveira Falcão, com o n.º 119397102 de
contribuinte, natural de Lisboa, freguesia do Coração de Jesus, sol-
teiro, maior, residente na Alameda de Santo António dos Capuchos,
4, 2.º, em Lisboa;

f) Maria Luísa Franco de Oliveira Falcão, com o n.º 101964218
de contribuinte, natural de Lisboa, freguesia do Coração de Jesus,
solteira, maior, residente na Alameda de Santo António dos
Capuchos, 4, em Lisboa, conforme procurações, sendo a primeira
em fotocópia, já arquivadas no Cartório a instruir a escritura.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, que instrui a escritura outorgada no 5.º Car-
tório Notarial de Lisboa em 27 de Dezembro de 2002, lavrada a
fl. 13 do livro n.º 590-L.

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Carrilha de Palma � So-
ciedade Agrícola, L.da, e tem a sua sede social na Rua de Braancamp,
9, 8.º, esquerdo, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

Duração

A duração da Sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A Sociedade tem por objecto a compra e venda de prédios e
revenda dos adquiridos para esse fim, gestão de imóveis próprios e
alheios, prestação de serviços de apoio a actividades empresariais.
Prestação de serviços de consultadoria na área de gestão financeira,
técnico-agrícola e agro-industrial, bem como o exercício de activi-
dades agrícolas, silvícolas, pecuárias e cinegéticas em quaisquer imó-
veis pertença dos sócios e em quaisquer outros que venha a tomar de
arrendamento ou a adquirir a respectiva propriedade, ou qualquer outro
direito real.

2 � A Sociedade poderá adquirir participações no capital social
de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu, e poderá
associar-se com outras entidades legais de forma a constituir outras
sociedades, consórcios ou associações em participação.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 5010 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de sete quotas, cinco delas no valor
nominal de 630 euros, cada uma delas da titularidade dos sócios Maria
Sofia Franco de Oliveira Falcão Líbano Monteiro, José Franco Oli-
veira Falcão, Maria Isabel Franco de Oliveira Falcão Líbano Mon-
teiro, António Franco de Oliveira Falcão e Maria Luísa Franco de
Oliveira Falcão, outra no valor nominal de 1560 euros da titulari-
dade da sócia Casa Franco Falcão � Consultadoria e Gestão, S. A.,
e outra no valor nominal de 300 euros da titularidade da sócia Maria
Teresa da Cunha Rego de Amorim Falcão.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 � É livremente permitida a cessão, total ou parcial, de quotas
entre os sócios, cônjuges, ascendentes e descendentes.

2 � A cessão a estranhos depende sempre do consentimento da
Sociedade, tendo direito de preferência a Sociedade em primeiro lu-
gar e os sócios não cedentes em segundo.

3 � Para efeitos do disposto no n.º 2 deste artigo, o sócio ce-
dente notificará a Sociedade, por carta registada com aviso de re-
cepção, da projectada cessão de quota ou parte dela.

4 � A Sociedade convocará a assembleia geral, expressamente
para este fim, no prazo e na forma previstos no artigo 12.º, expli-
citando a convocatória todos os elementos referentes à cessão em
causa.

5 � No prazo de 60 dias a contar da data de recepção da noti-
ficação, a Sociedade, após deliberação em assembleia geral, comu-
nicará, por carta registada endereçada para a residência do alienante
que constar da escrituração e documentos sociais, se autoriza a res-
pectiva cessão ou, caso contrário, apresentará uma proposta de
aquisição ou amortização da quota ou parte da quota objecto da
cessão.

6 � Não querendo a Sociedade exercer o seu direito de preferên-
cia, deverá qualquer sócio que queira adquirir a quota ou parte da
quota objecto da cessão comunicá-lo ao cedente, no prazo e na for-
ma estipulados no número anterior.

7 � A falta de respostas à notificação a que se refere o n.º 3 deste
artigo, nos termos dos n.os 5 e 6 deste artigo, entende-se como au-
torização para a cessão por parte da Sociedade e renúncia aos direi-
tos de preferência por parte dos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A gerência da Sociedade e sua representação em juízo e fora
dele será exercida por um ou mais gerentes, nomeados em assem-
bleia geral. Por maioria qualificada de dois terços dos presentes, a
assembleia geral poderá nomear terceiros para o exercício de gerên-
cia da Sociedade.

2 � Os gerentes são investidos com os poderes necessários para
assegurar a gestão da Sociedade e poderão, nomeadamente, abrir,
movimentar e cancelar contas bancárias, aceitar, sacar e endossar
letras e outros efeitos comerciais, efectuar pagamentos, contratar e
despedir pessoal, comprar e vender bens móveis, incluindo alfaias
agrícolas e veículos automóveis, conquanto seja respeitado o objecto
social.

3 � A gerência poderá nomear mandatários e constituir procura-
dores para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

4 � A Sociedade obriga-se pela assinatura de qualquer gerente, ou
pela assinatura de um procurador ou mandatário nos precisos limites
da procuração ou mandato.

5 � A Sociedade não pode em caso algum ser obrigada em actos,
contratos ou documentos que não digam respeito aos seus negócios,
nomeadamente fianças, avales e letras de favor. O infractor respon-
derá pelos danos que venha a causar à Sociedade.

6 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme delibe-
ração da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Amortização da quota

1 � Mediante deliberação dos sócios, poderá a Sociedade amorti-
zar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Quando a quota tenha sido arrolada, arrestada, penhorada, in-
cluída em massa falida ou insolvente;

b) Nos casos previstos no n.º 5 do artigo 6.º
2 � A contrapartida será, em qualquer caso das alíneas a) e b) do

número anterior, igual ao valor nominal da quota, sendo o paga-
mento efectuado no prazo de 12 meses a contar da deliberação, em
prestações trimestrais e iguais, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do
artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

Dividendos

1 � Os lucros de cada exercício, exceptuada a parte destinada
à reserva legal, serão ou não distribuídos pelos sócios ou destina-
dos a outras reservas, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Por deliberação da assembleia geral, a Sociedade poderá fa-
zer adiantamentos sobre os lucros durante o decurso do exercício
correspondente, sem prejuízo do disposto nos n.os  2 e 4 do artigo 31.º
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Suprimentos

Os sócios poderão celebrar contratos de suprimento pelos mon-
tantes e nas condições a fixar pela assembleia geral.
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ARTIGO 10.º

Prestações suplementares

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante máximo total de 50 000 euros, ficando os
sócios obrigados a efectuá-las na proporção das respectivas partici-
pações no capital social, e nas demais condições que vierem a ser
aprovadas pela assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Morte, interdição ou inabilitação de sócio

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade não se dissolve, devendo os herdeiros nomear um que a
todos represente na sociedade.

ARTIGO 12.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas en-
viadas a todos os sócios, endereçadas para a residência que constar
da escrituração e documentos sociais, expedidas com a antecedência
mínima de 15 dias, sem prejuízo de outras formas de convocação
dos sócios previstas na lei.

ARTIGO 13.º

Benfeitorias

1 � A Sociedade poderá fazer investimentos de regadio nos pré-
dios dos sócios afectos à sua actividade, ainda que do tipo fundiário,
tais como barragens, estações de bombagem e caminhos de acesso às
máquinas de rega.

2 � O sócio que abandone a sociedade, retire algum prédio da sua
exploração ou dela seja excluído, deverá indemnizá-la por todos os
prejuízos que directa e reflexamente advenham da impossibilidade
de levantamento das benfeitorias referidas no n.º 1.

3 � O sócio obriga-se também a indemnizar a Sociedade por to-
dos os prejuízos que directa ou reflexamente decorram da impossibi-
lidade de a Sociedade explorar esses prédios no âmbito da sua activi-
dade.

4 � O valor das indemnizações referidas nos números anteriores
será calculado por uma comissão arbitral composta por três árbi-

tros, sendo um nomeado pela Sociedade, outro pelo sócio e o tercei-
ro por comum acordo.

5 � No caso em que o sócio proprietário retire algum prédio
da sua exploração, abandone ou seja excluído da Sociedade, este
ficará obrigado a conceder passagem por esses prédios às máqui-
nas de rega da Sociedade.

ARTIGO 14.º

Disposições transitórias

1 � Ficam desde já nomeados os seguintes gerentes: José Franco
Oliveira Falcão, casado e residente na Herdade da Torre das Figuei-
ras, 7450 Monforte; António Manuel Falcão Líbano Monteiro, ca-
sado e residente na Rua de Gomes Freire de Andrade, Casa de
Bethania, 1.º, na Parede, Cascais, e José Maria Amorim da Costa
Falcão, casado e residente na Herdade da Torre das Figueiras,
7450 Monforte.

2 � A sociedade assume, desde já, todos os custos da sua consti-
tuição, incluindo os relacionados com o presente acto notarial, pu-
blicações e registo.

3 � Qualquer um dos gerentes fica expressamente autorizado
a praticar, outorgar e assinar todos os actos e outros documen-
tos necessários ao levantamento em instituição financeira da im-
portância depositada em nome da sociedade a título de capital
social.

4 � A gerência está expressamente autorizada a praticar todos
os actos e contratos necessários ou convenientes à prossecução do
objecto da sociedade entre a presente data e a data do registo da
Sociedade na conservatória do registo comercial.

ARTIGO 15.º

Foro competente

Para todas as questões que possam emergir destes estatutos, inclu-
indo as que respeitem à interpretação ou validade das respectivas
cláusulas entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, ou entre
eles e a sociedade ou qualquer das pessoas que constituam os seus
órgãos, é exclusivamente competente o foro da comarca de Lisboa,
com expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000224922
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