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4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO

ÁGUEDA

CAVES CORTE REAL � SOCIEDADE DE VINHOS
ESPUMANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2985;
identificação de pessoa colectiva n.º 506023966; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 10/20030331.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
seguinte registo:

Alteração do contrato, quanto ao artigo 1.º, em consequência da
mudança de sede para a Rua de Domingos Pinto de Carvalho,
Assequins, Águeda.

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

Está conforme.

16 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2003398970

MEDICLINE � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1622;
identificação de pessoa colectiva n.º 502741309; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/27052003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou a ge-
rência, em 30 de Abril de 2003, por renúncia, o ex-sócio Manuel
Rodrigues Abrantes.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de Lourdes
Ferreira do Pomar. 2003398570

ALITAL � CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1777;
identificação de pessoa colectiva n.º 503091715; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 5/
17042003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recon-
duzidos os órgãos sociais para o ano de 2003, constituídos pelos
seguintes elementos:

Conselho de administração: presidente � Fernando Gomes Al-
meida; vogais � António Carvalho Ferreira e Fernando Dias Soa-
res;

Fiscal único � Dr. Jorge Manuel Teixeira da Silva, revisor oficial
de contas n.º 637, em representação de Jorge, Silva, Victor, Neto,
Fernandes & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
n.º 92; suplente � Dr. António Victor de Almeida Campos, revisor
oficial de contas n.º 749.

Está conforme.

24 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de Lourdes
Ferreira do Pomar. 2003389814

CICLO FAPRIL � INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 184;
identificação de pessoa colectiva n.º 500063575; inscrição n.º 20;
número e data da apresentação: 3/21052003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram nomea-
dos os órgãos sociais para o triénio de 2003-2005:

Conselho de administração: presidente � Venceslau Dário Soares
de Almeida de Jesus; vogais � Nuno Afonso Soares dos Santos e Vital
Rodrigues de Almeida.

Fiscal único � Marques de Almeida F. Tavares, J. Nunes &
V. Simões, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por José Joaquim Marques de Almeida, revisor oficial de contas
n.º 571; suplente � Fernando Alberto Macedo Mota Ferrão Tavares,
revisor oficial de contas n.º 584.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de Lourdes
Ferreira do Pomar. 2003398538

ELECTROBECO � COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1505;
identificação de pessoa colectiva n.º 502489324; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/20030526.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente, em 27 de Fevereiro de 2003, Fernando Jorge Gonçalves
dos Santos, por renúncia.

Está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de Lourdes
Ferreira do Pomar. 2003399038

IMOURISCA � CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2226;
identificação de pessoa colectiva n.º 504084275; data do depó-
sito: 20030529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal da prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de Lourdes
Ferreira do Pomar. 2003398910

OLIVEIRA, MARTINS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 102;
identificação de pessoa colectiva n.º 500207054; data do depó-
sito: 20030529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal da prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de Lourdes
Ferreira do Pomar. 2003398902

PINHA � FÁBRICA DE AQUECIMENTO ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 291;
identificação de pessoa colectiva n.º 500217360; data do depó-
sito: 20030528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal da prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de Lourdes
Ferreira do Pomar. 2003398880

FEJOSAL � FÁBRICA DE FERRAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1500;
identificação de pessoa colectiva n.º 502485744; data do depó-
sito: 20030528.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal da prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de Lourdes
Ferreira do Pomar. 2003398899

RIAL � REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA
DE ÁGUEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1037;
identificação de pessoa colectiva n.º 501518479; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 4/20030526.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Arlindo Meneses Sacramento,
em 5 de Março de 2002, por renúncia.

Está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2003398988

PERFIALSA � PERFILADOS PARA A CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2288;
identificação de pessoa colectiva n.º 504219189; inscrição n.º 4,
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 6 a 8/20030526;

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessaram as
funções de administradoras Isabel Maria Manecas dos Santos Guerra
Frutuoso e Sónia Raquel Bonjardim Gonçalves, em 17 de Abril de
2003, por renúncia; foram nomeados, na mesma data, como adminis-
tradores em substituição daquelas até ao termo do mandato no final
do 1.º trimestre de 2004, António de Figueiredo Guerra Sucena, ca-
sado, e António de Figueiredo Lucas, viúvo, e foi alterado o n.º 1 do
artigo 6.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
1 500 000 euros, representado por 150 000 acções do valor de 10
euros cada uma.

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

Está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2003398996

ANADIA

AREALVIRA � SOCIEDADE DE EXTRACÇÃO
DE AREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1070/
890529; identificação de pessoa colectiva n.º 502172142; data do
depósito: 03062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos San-
tos Reis. 2003079580

DIOGO & SOBRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 135/
600704; identificação de pessoa colectiva n.º 500086087; data do
depósito: 03062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos San-
tos Reis. 2003079572

CELSO & AMÍLCAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 669/
800523; identificação de pessoa colectiva n.º 501049940; data do
depósito: 03062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos San-
tos Reis. 2003079564

CARTOCER � FÁBRICA DE CAIXAS DE CARTÃO
DAS LEZÍRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 683/
800917; identificação de pessoa colectiva n.º 501068791; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 2/20030528.

Certifico que a sociedade em epígrafe, fez o seguinte registo:
Aumento de capital de 299 278,73 euros para 375 000 euros, e

consequente alteração do contrato, quanto o artigo 3.º, o qual pas-
sou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 375 000 euros
e corresponde à soma de quatro quotas, sendo: uma de 250 000 euros,
pertencente ao sócio António Gilberto Martins da Costa; outra de
62 500 euros, pertencente à sócia Maria de Lurdes Ramalheira
Portovedo Costa, e duas quotas iguais de 31 250 euros, pertencentes
uma a cada uma das sócias Catarina Alexandra Ramalheira Costa e
Liliana João Ramalheira Costa.

Mais certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito
o depósito dos documentos de prestação de contas do ano de 2002.

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

Conferida, está conforme.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos San-
tos Reis. 2003079823

AVEIRO

CLÍNICA DENTÁRIA DO LITORAL, L.DA

Sede: Rua da Cerâmica do Vouga, sala M, 2.º, Forca,
3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3711;
identificação de pessoa colectiva n.º 503584711.

Certifico que a sociedade cuja identificação a seguir consta, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano de exercício de 2002,
em 28 de Maio de 2003, mediante o depósito dos respectivos do-
cumentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002066620

SELVA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Alberto Souto, 7, 2.º, esquerdo, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4688;
identificação de pessoa colectiva n.º 504590227.
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Certifico que a sociedade cuja identificação a seguir consta, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano de exercício de 2002,
em 28 de Maio de 2003, mediante o depósito dos respectivos do-
cumentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002066639

AREDE & PAIVA, L.DA

Sede: Rua da Aviação Naval, A e B, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1096;
identificação de pessoa colectiva n.º 500688079.

Certifico que a sociedade cuja identificação a seguir consta, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano de exercício de 2002,
em 28 de Maio de 2003, mediante o depósito dos respectivos do-
cumentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002066647

AVEITÉRMICA � SOCIEDADE ISOLAMENTOS
TÉRMICOS, L.DA

Sede: Rua da Junqueira, Esgueira, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5442;
identificação de pessoa colectiva n.º 506242617.

Certifico que a sociedade cuja identificação a seguir consta, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano de exercício de 2002,
em 28 de Maio de 2003, mediante o depósito dos respectivos docu-
mentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002066701

A. BRANCO, L.DA

Sede: Centro Comercial Pingo Doce, loja 9, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3461;
identificação de pessoa colectiva n.º 503353833.

Certifico que a sociedade cuja identificação a seguir consta, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano de exercício de 2002,
em 28 de Maio de 2003, mediante o depósito dos respectivos do-
cumentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002066698

ARNALDO SANTOS & FILHAS, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 31 e 33
3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2239;
identificação de pessoa colectiva n.º 502096861.

Certifico que a sociedade cuja identificação a seguir consta, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano de exercício de 2002,
em 28 de Maio de 2003, mediante o depósito dos respectivos do-
cumentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002066680

ALUCAM � ALUGUER DE CAMIONAGEM, L.DA

Sede: Rua do Dr. Alberto Souto, 7, 2.º, esquerdo,
3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3345;
identificação de pessoa colectiva n.º 503218162.

Certifico que a sociedade cuja identificação a seguir consta, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano de exercício de 2002,
em 28 de Maio de 2003, mediante o depósito dos respectivos do-
cumentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002066671

ESPINHO

TÁXIS JOAQUIM PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1372/
980917; identificação de pessoa colectiva n.º 504244990; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/260503.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
e redenominado o seu capital social para 5000 euros, após o au-
mento de 3004,81 euros, subscrito em dinheiro, pelos sócios, em
reforço e na proporção das respectivas quotas, tendo sido alterado o
artigo 3.º do respectivo contrato, ficando este com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas, sendo: uma de 4687,50 euros, per-
tencente ao sócio Joaquim Dias Peixoto, e outra de 312,50 euros,
pertencente à sócia Rosa Gouveia.

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2003342494

ESTARREJA

ESPAÇO OITO MIL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 894/
980624; identificação de pessoa colectiva n.º 503966070; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 2/030429.

Certifico que o teor da inscrição n.º 9, é o seguinte:
Nomeação dos membros do conselho de administração e fiscal

único.
Conselho de administração: presidente � Artur Pinto Rodrigues

Varum; vogais � Artur Pinto Sousa e Carlos Manuel Varum Sousa.
Fiscal único: efectivo � Jorge Manuel Teixeira da Silva, casado;

suplente � António Victor de Almeida Campos, casado.
Prazo: quadriénio de 2003-2006.
Data da deliberação: 16 de Janeiro de 2003.

Conferi, está conforme.

14 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fon-
seca Ferreira. 2001464541

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA QUINTA NOVA
DA ABELHEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 1031/
010314; identificação de pessoa colectiva n.º 502642505; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 3/030429.

Certifico que o teor da inscrição n.º 9 é o seguinte:
Nomeação dos membros do conselho de administração e fiscal

único.
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Conselho de aministração: presidente � Artur Pinto Rodrigues
Varum; vogais � Artur Pinto Sousa e Carlos Manuel Teixeira da
Silva.

Fiscal único: efectivo � Jorge Manuel Teixeira da Silva, casado;
suplente � António Victor de Almeida Campos, casado.

Prazo: quadriénio de 2003-2006.
Data da deliberação: 17 de Janeiro de 2003.

Conferi, está conforme.

14 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fon-
seca Ferreira. 2001464436

TRANSPORTES ACÁCIO MONTEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 1205/
030505; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030505.

Certifico que, com a inscrição acima referida, foi constituída a
sociedade em epígrafe, por escritura de 22 de Abril de 2003, do
Cartório Notarial de Oliveira de Azeméis, exarada a fl. 106 do livro
n.º 143-AE, a qual se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Acácio Monteiro, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Cruzeiro, sem número,
Água Levada, freguesia de Avanca, concelho de Estarreja.

§ único. Por deliberação da gerência pode a sede da sociedade ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, assim como poderá a sociedade proceder à cri-
ação de sucursais, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de
representação social.

2.º

O seu objecto consiste no transporte rodoviário de mercadorias
por conta de outrem.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, que constitui uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio Manuel Acácio Lopes Monteiro.

2 � O sócio fica obrigado a prestações suplementares até ao
décuplo do capital social, deliberando-se em assembleia geral, sobre
o montante e o momento da sua prestação.

4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou
por gerentes por si designados em acta.

2 � A gerência da sociedade fica a cargo do único sócio Manuel
Acácio Lopes Monteiro, que é desde já designado gerente.

3 � Compete à gerência os mais latos poderes de administração,
bem como os poderes para adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens
móveis ou imóveis da sociedade.

4 � Nos seus actos e contratos a sociedade obriga-se com a assi-
natura do seu gerente.

5.º

1 � O sócio exerce as competências das assembleias gerais.
2 � As decisões do sócio, de natureza igual às deliberações da as-

sembleia geral, devem ser registadas em acta, assinada pelo sócio ou
seus representantes.

3 � Os documentos de que constem os negócios jurídicos cele-
brados pelo único sócio e a sociedade, serão patenteados conjunta-
mente com o relatório de gestão e os documentos de prestação de
contas.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto social diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas e associar-se a quaisquer outras pessoas colectivas.

7.º

A assembleia geral que aprovar as contas sociais deliberará se se-
rão ou não criados fundos além do da reserva legal, se serão ou não
distribuídos lucros e, em caso afirmativo, qual a percentagem dos
lucros a distribuir.

Conferi, está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fonseca
Ferreira. 2001464444

JOPIRES � TERRAPLENAGENS, CONSTRUÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 531/
891227; identificação de pessoa colectiva n.º 502261773; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 1/030505.

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 2003, do 3.º Cartó-
rio Notarial do Porto, exarada a fl. 17 do livro n.º 75-I, foi efec-
tuado um aumento de capital para 100 000 euros, subscrito quanto
a 40 000 euros, em dinheiro, e alterado o objecto social, alterando,
parcialmente, o contrato da sociedade em epígrafe, passando os ar-
tigos 2.º e corpo do 3.º, a ter a redacção seguinte:

2.º

O seu objecto consiste nos serviços de terraplenagens e movimen-
tação de terras, demolições, venda a retalho de materiais de cons-
trução civil, construção civil, obras públicas, fornecedor de obras
públicas, aluguer de máquinas e equipamentos para construção civil,
obras públicas e transportes rodoviários de mercadorias por conta
de outrem.

3.º

O capital social, todo em dinheiro e inteiramente liberado, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo de 50 000
euros a quota pertencente a cada um dos sócios José Martins Mar-
ques Pires e Emília de Lurdes Moutela Pires.

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

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fonseca
Ferreira. 2001464460

BAMISO � PRODUÇÃO E SERVIÇOS ENERGÉTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 715/
940805; identificação de pessoa colectiva n.º 503368032; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 4/020505.

Certifico que o teor da inscrição n.º 6 é o seguinte:
Nomeação dos membros do conselho de administração e fiscal

único.
Conselho de administração: presidente � Luís Alberto Moura de

Sousa Montelobo, casado; vogais � Rogério Abrantes Batista Pra-
tas, casado, e Hélder Manuel Marques Paula, casado.

Fiscal único: efectivo � Bernardes, Sismeiro & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel Heleno
Sismeiro; suplente � Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, representada
por César Abel Rodrigues Gonçalves.

Prazo: quadriénio de 2003-2006.
Data da deliberação: 28 de Março de 2003.

Conferi, está conforme.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fon-
seca Ferreira. 2001464495

MEALHADA

TÁXIS MARFIONFER, L.DA

Sede: Bairro Melo Pimenta, 23, Luso, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 193;
identificação de pessoa colectiva n.º 500546584; inscrição n.º 18;
número e data da apresentação: 3/020926.

Cessão de quotas e outras alterações ao contrato
de sociedade

No dia 12 de Setembro de 2002, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Car-
tório, comparecerem como outorgantes:

1.os José Augusto da Piedade, Maria Teresa Pereira Capela da
Piedade;

2.os José Carlos de Oliveira Fernandes e mulher, Fernanda Maria
Rodrigues de Melo;
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Que, sendo eles os únicos e actuais sócios desta sociedade, por esta
mesma escritura, deliberam e procedem à alteração do contrato da
sobredita sociedade, quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º, os quais passam
a ter a redacção seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Marionfer, L.da, e tem a
sua sede no Bairro de Melo Pimenta, 23, lugar e freguesia do Luso,
concelho da Melhada.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dento do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros � táxis e comercialização
de veículos novos e usados.

3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José Carlos
de Oliveira Fernandes e Fernanda Maria Rodrigues de Melo.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o não sócio José
Augusto da Piedade, ora outorgante, e sendo nomeado gerente, a
partir de hoje, o sócio José Carlos de Oliveira Fernandes.

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

Adverti os segundos outorgantes da obrigatoriedade de ser reque-
rido o registo comercial destes actos no prazo de três meses na
competente conservatória.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Dias Monteiro.
2001642709

SANTA MARIA DA FEIRA

MANUEL AUGUSTO DE ALMEIDA LEITE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4547/951128; inscrição n.º 3; número e data da apresen-
tação: 40/020322.

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

Reforço do capital social para 1 002 410$, sendo o aumento de
1410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em reforço e
na proporção das quotas.

Redenominação do capital social para euros.
Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º, cuja redacção

actualizada é a seguinte:
3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em três quotas: duas de 1875 euros, pertencentes a
cada um dos sócios Manuel Augusto Almeida Leite e José Augusto
Almeida Leite, e uma de 1250 euros ao sócio Manuel Augusto Car-
valho Dias Leite.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, foi deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

7 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000175395

FEIDIMO � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, S. A.

Sede: Rua do 5 de Outubro, Zona Industrial do Cavaco,
freguesia e concelho de Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4785/960712; identificação de pessoa colectiva
n.º 503696706; inscrição n.º 9; números e datas das apresentações:
15/020729 e 30/030217.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram designa-
dos os órgãos sociais para o mandato de 2002-2004:

Conselho de administração: presidente � Jacques de Oliveira; vice-
-presidente � Jean-Georges Jaelrling, em representação da sociedade
Seugne Destribution, S. A.; vogais � Richard Moulin, em represen-
tação da sociedade Grimen, S. A.; Louis Christian Claude Solviche,
em representação da sociedade Le Pian Distribution, S. A., e Denis
Picard, em representação da sociedade Gestelecgestão e Investimen-
tos, Sociedade Unipessoal, L.da

Fiscal único � Carlos Teixeira & Noé Gomes, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por Noé Gonçalves Gomes;
suplente � Paula Saraiva & Manuel Pereira, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Ana Paula Monteiro Barbeitas
Saraiva e Silva.

Data: 4 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000178243

BAPTISTA MARTINS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Rio, 471, Lobão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6865/010528; identificação de pessoa colectiva
n.º 505444852; número e data da apresentação: 24/030204.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 13 de Janeiro de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000952852

CONFECÇÕES MARICAMPOS, L.DA

Sede: Olivães, Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2887/891103; identificação de pessoa colectiva
n.º 502244178; inscrições n.os 4 e 5; números e data das apresen-
tações: 26 e 27/030204.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 20 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000156827

CARDOSO & GOMES � ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Canedo, 789, Vila Maior,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8135/030205; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506464016; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/030205.

Certifico que, por Pedro Filipe dos Santos Cardoso Gomes e Carlos
Alberto da Silva Cardoso, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Cardoso & Gomes � Actividades
Desportivas, L.da, com sede na Zona Industrial de Canedo, 789, fre-
guesia de Vila Maior, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para qualquer concelho limítrofe, bem como criar su-
cursais ou outras formas de representação social.
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2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades desportivas e ges-
tão de instalações desportivas.

3.º

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

4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos em
juízo ou fora dele, é necessária a assinatura de dois gerentes.

3 � Consideram-se englobados nos poderes de gerência a compra
e venda de veículos automóveis, de bens imóveis, assinar contratos
de leasing e tomar de arrendamento quaisquer imóveis.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, com precedente deliberação da assembleia geral, tomada por
unanimidade, até ao quíntuplo do capital social, bem como poderão
os sócios fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma carecer,
nos termos e condições a deliberar igualmente em assembleia geral.

6.º

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

Conferida, está conforme.

28 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000953930

ARNALDO COSTA & FILIPE SILVA � ARTIGOS
DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Travanda de Cima, Travanca,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6986/010702; identificação de pessoa colectiva
n.º 505547112; inscrição n.º 1337; data do depósito: 020627.

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

17 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225724

CHURRASCARIA PAREDINHA CAFÉ SNACK-BAR, L.DA

Sede: Avenida de Santiago, 283-283-A, Alpossos, Rio Meão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7115/010806; identificação de pessoa colectiva
n.º 505547104; inscrição n.º 1335; data do depósito: 020627.

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

17 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225723

PATRÍCIO PINTO & IRMÃOS, L.DA

Sede: Figueiras, Rio Meão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4978/970204; identificação de pessoa colectiva
n.º 503843261; inscrição n.º 1338; data do depósito: 020627.

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

17 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225722

CRUZDENS � MEDICINA E MEDICINA-DENTÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Brasil, 12, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6161/991022; identificação de pessoa colectiva
n.º 504495240; inscrição n.º 1339; data do depósito: 020627.

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

17 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225721

CORSAN � CORTICEIRA SANTIAGO, L.DA

Sede: Aldeia Nova, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 737/681227; identificação de pessoa colectiva
n.º 500077606; inscrição n.º 1309; data do depósito: 020627.

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

17 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225720

VIVENDUS � IMOBILIÁRIA, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5523/980421; identificação de pessoa colectiva
n.º 504146491; inscrição n.º 1310; data do depósito: 020627.

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

17 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225719

H. R. D. � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Atalaia, 165, Travanca, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5963/990510; identificação de pessoa colectiva
n.º 504403923; inscrição n.º 1314; data do depósito: 020627.

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

17 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225717

GARAGEM MARTINS, L.DA

Sede: Lavoura, Fornos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1718/820406; identificação de pessoa colectiva
n.º 501257977; inscrição n.º 1245; data do depósito: 020627.

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

10 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225716
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DUPLINVEST � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua dos Moinhos, 11-A, Sanfins, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6403/000428; identificação de pessoa colectiva
n.º 504972863; inscrição n.º 1257; data do depósito: 020627.

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

10 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225715

CONSTRUÇÃO CIVIL AREDE & LOPES, L.DA

Sede: Lobel, Vila Maior, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3671/921223; identificação de pessoa colectiva
n.º 502902922; inscrição n.º 1258; data do depósito: 020627.

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

10 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225714

MENOS CALORIAS � GINÁSIO DE MOREIRA
& MOREIRA, L.DA

Sede: Praceta do 4 de Junho, lote 1, Canedo,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6887/010604; identificação de pessoa colectiva
n.º 505473992; inscrição n.º 1260; data do depósito: 020627.

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

10 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225713

TALHO NELIMA � PEREIRA & FILHA, L.DA

Sede: Areal, São João de Ver, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6720/010207; identificação de pessoa colectiva
n.º 505263807; inscrição n.º 1261; data do depósito: 020627.

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

10 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225712

SANTILEI � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Jornal Correio da Feira, 5, 4.º,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4196/940907; identificação de pessoa colectiva
n.º 503308374; inscrição n.º 1262; data do depósito: 020627.

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

10 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225711

HUMBERTO & COSTA, REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Roligo, lote 29, fracção A, Espargo,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5870/990305; identificação de pessoa colectiva
n.º 504312642; inscrição n.º 1332; data do depósito: 020627.

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

17 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225710

SICLAVE � TINTAS E PRODUTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua das Fragas, 390, Sanguedo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 750/690314; identificação de pessoa colectiva
n.º 500247234; inscrição n.º 1308; data do depósito: 020627.

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

17 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225709

SANTOS & ALVES, L.DA

Sede: Casalinho, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3749/930325; identificação de pessoa colectiva
n.º 502962615; inscrição n.º 1307; data do depósito: 020627.

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

17 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225708

CORTIÇAS XAVIER, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Sombra, sem número, Sanguedo,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5948/990423; identificação de pessoa colectiva
n.º 504320874; inscrição n.º 1306; data do depósito: 020627.

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

17 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225707

SECOLUBE � COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: Rua das Terras de Santa Maria, Outeiro,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3718/930217; identificação de pessoa colectiva
n.º 502948434; inscrição n.º 1319; data do depósito: 020627.

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

17 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225706
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ELCOR � EMPRESA CORTICEIRA, L.DA

Sede: Roligo, Espargo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3105/901212; identificação de pessoa colectiva
n.º 502465573; inscrição n.º 1318; data do depósito: 020627.

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

17 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225705

IMOPISO � IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Infestas, Escapães, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3972/940104; identificação de pessoa colectiva
n.º 503118583; inscrição n.º 1315; data do depósito: 020627.

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

17 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225704

AFONSO GOMES DE OLIVEIRA CAMPOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Cinco Caminhos, Remolha, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7025/010717; identificação de pessoa colectiva
n.º 505608138; inscrição n.º 1316; data do depósito: 020627.

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

17 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225703

ESCRITOS � IMOBILIÁRIA E ACTIVIDADES MÉDICAS
DE SANTA MARIA DA FEIRA, L.DA

Sede: Rua do Comendador Sá Couto, 9, 1.º,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4980/970205; identificação de pessoa colectiva
n.º 503842044; inscrição n.º 1317; data do depósito: 020627.

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

17 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225702

ARLINDO TOMÉ, L.DA

Sede: Matos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5296/971211; identificação de pessoa colectiva
n.º 502224703; inscrição n.º 2; data do depósito: 020627.

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

17 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225701

JERLEO � COMÉRCIO DE CALÇADO
E COMPONENTES, L.DA

Sede: Rua de São Paulo da Cruz, 25, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6278/000131; identificação de pessoa colectiva
n.º 504763083; inscrição n.º 1311; data do depósito: 020627.

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

17 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000225700

CENTRAL DE MÓVEIS DE MOURE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5485/980330; identificação de pessoa colectiva
n.º 504134752; número e data do depósito: 1290/27062002.

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

Conferida está conforme o original.

3 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
1000225726

V. J. A. � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5676/980821; identificação de pessoa colectiva
n.º 504250639; número e data do depósito: 1291/27062002.

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

Conferida está conforme o original.

3 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
1000225725

TALHO DO BOLHÃO DE MOURA & COSTA, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3540/920624; identificação de pessoa colectiva
n.º 502794984; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição
n.º 13; números e data das apresentações: of. 15 e 17/030221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
o gerente Joaquim Domingos da Costa Moura, por renúncia

Data: 25 de Novembro de 2002.
Foi designado gerente Joaquim Jorge de Araújo Lemos, residente

na Rua de Godinho, 161, Gião
Data: 25 de Novembro de 2002.
E alterada a redacção dos artigos 3.º e 4.º do pacto social, os quais

passam a ter o teor seguinte:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas, sendo: uma de 4750 euros, perten-
cente ao sócio Joaquim Jorge de Araújo Lemos, e outra de 250 euros,
pertencente à sócia Susana Maria Marques de Sousa Merêncio.

4.º

1 � A gerência social será remunerada ou não, conforme delibe-
ração em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura de um gerente. Em ampliação dos respectivos po-
deres, o gerente poderá vender ou comprar veículos automóveis de
e para a sociedade, em quaisquer modalidades ou condições.
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Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000157467

CORTIÇAS ALMEIDA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Lusitânia, 449, freguesia de Lourosa, concelho
de Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6079/990823; identificação de pessoa colectiva
n.º 504605917; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
7/030203.

Certifico que a sociedade foi transformada em sociedade unipessoal
por quotas, cujo pacto social passa a ser o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Cortiças Almeida & Filhos, Unipessoal,
L.da, com sede na Rua de Lusitânia, 449, da freguesia de Lourosa, do
concelho de Santa Maria da Feira

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

2.º

O objecto social consiste na indústria da cortiça.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 7481,95 euros e corresponde a uma quota de igual valor, per-
tencente ao único sócio.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberada, compete aos gerentes, sócio ou não,
a nomear pelo único sócio.

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

§ 2.º Fica desde já nomeado gerente o único sócio.
§ 3.º É vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos ou do-

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

5.º

Fica desde já autorizado o único sócio a celebrar qualquer contra-
to com a sociedade, desde que os mesmos sirvam a prossecução do
objecto da sociedade.

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

Conferida, está conforme.

19 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000162967

ANACLETO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 987/750408; identificação de pessoa colectiva
n.º 500020655; número e data do depósito: 987/27062002.

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

Conferida, está conforme o original.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2000179681

CHURRASCARIA DISPARADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5721/981007; identificação de pessoa colectiva
n.º 504267540; número e data do depósito: 994/27062002.

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

Conferida, está conforme o original.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2000179657

ASR � COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7676/020326; identificação de pessoa colectiva
n.º 504021389; número e data do depósito: 993/27062002.

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

Conferida, está conforme o original.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2000179649

BALDEMIRO & CIDÁLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6860/010525; identificação de pessoa colectiva
n.º 505372983; número e data do depósito: 1010/27062002.

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

Conferida, está conforme o original.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2000179690

DAVID GOMES CASIMIRO, L.DA

Sede: Vendas Novas, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1421/781019; identificação de pessoa colectiva
n.º 500779872; averbamento n.º 1 à inscriçõe n.º 13 e inscrições
n.os 14 e 16 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 25, 26, 27, 29 e 31/030221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessaram fun-
ções os gerentes David da Silva Casimiro e Marília Idalina da Silva
Casimiro, por renúncia.

Data: 22 de Outubro de 1999.
Foram designados gerentes José Armando Correia Dias e Armando

Manuel Baptista Moreira.
Data: 22 de Outubro de 1999.
O capital social foi reforçado para 46 350 000$, sendo o aumento

de 36 000 000$, realizado em dinheiro e subscrito pela sócia Maria
Marlene da Silva Casimiro, em reforço da sua quota, e foi alterada a
redacção do artigo 3.º do pacto social, o qual passou a ter o teor
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 231 192,82
euros e divide-se em duas quotas, sendo: uma de 208 248,12 euros,
pertencente à sócia Maria Marlene da Silva Casimiro, e 22 944,70
euros, pertencente ao sócio David da Silva Casimiro.

Cessou funções o gerente Armando Manuel Baptista Moreira, por
renúncia.

Data: 30 de Agosto de 2002.

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

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000160034
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LUISMOR � FÁBRICA DE MARROQUINARIA, L.DA

Sede: Rua do Mestre António Joaquim, 4-A,
Santa Maria da Feira

(anteriormente Rua de Fortunato Meneres, 6 e 8,
Santa Maria da Feira)

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

Deslocação da sede para a Rua do Mestre António Joaquim, 4-A,
freguesia e concelho de Santa Maria da Feira.

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

Conferida, está conforme.

29 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000176194

BONSONHO � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Travessa de Campos, 4, edifício Arcádia,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5013/970310; identificação de pessoa colectiva
n.º 503855979; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
9/030205.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Janeiro de 2003.

Conferida, está conforme.

2 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2000163432

FERREIRA DE MACEDO & C.A, L.DA

Sede: Santa Maria de Lamas, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1702/820302; identificação de pessoa colectiva
n.º 501266860; inscrição n.º 6; números e datas das apresentações:
38/030219 e 22/030421.

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

Projecto de fusão.
Modalidade: fusão por incorporação.
Sociedade incorporante: Ferreira de Macedo & C.ª, L.da

Sociedade incorporada: Sociedade Agrícola do Borbolegão, L.da,
com sede na Herdade do Borbolegão, freguesia e concelho de
Grândola.

Alterações projectadas no contrato da sociedade incorporante:
Capital: 182 250 euros, representado por nove quotas de 19 995,61

euros e uma de 2289,51 euros.
Sede: mudança para a Herdade do Borbolegão, freguesia e conce-

lho de Grândola.
Data da aprovação do projecto de fusão: 24 de Março de 2003.

Conferida, está conforme.

21 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000176070

EUROCOSINFOS � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Rua da Ponte Nova, Paços de Brandão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6268/000126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504809288; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 41 e 42/030206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
o gerente Florentino Gomes dos Reis, por renúncia.

Data: 28 de Janeiro de 2002.
Foi alterada a redacção do artigo 4.º do pacto social, o qual pas-

sou a ser a seguinte:
4.º

A gerência da sociedade fica afecta ao sócio Carlos Manuel Alves
Neves, já nomeado gerente, sendo bastante a sua assinatura para
obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Conferida, está conforme.

5 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2000156770

CORREIO DA FEIRA � IMPRESSÃO DO JORNAL, L.DA

Sede: Praça da República, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2947/900202; identificação de pessoa colectiva
n.º 502285605; inscrição n.º 7; números e data das apresentações:
8 e 10/021118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi reforçado para 12 000 euros, sendo o aumento de 10 004,80
euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na proporção e
em reforço das quotas, e foi alterada a redacção dos artigos 3.º e 4.º
do pacto social, os quais passam a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e conforme
escrituração social, é de 12 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 6000 euros, pertencentes cada uma delas a cada um
dos sócios Manuel Alípio dos Santos e Albino Hernâni de Paiva Santos.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a pertencer aos sócios Ma-
nuel Alípio dos Santos e Albino Hernâni de Paiva Santos, desde já
nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois dos
gerentes nomeados, salvo nos documentos de mero expediente, para
os quais é bastante a assinatura de qualquer um dos gerentes.

3 � A gerência fica autorizada a comprar e vender qualquer veí-
culos automóveis, efectuar, contratos de leasing, dar ou tomar de
arrendamento para a sociedade quaisquer bens móveis ou imóveis.

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

Conferida, está conforme.

21 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000956335

SÃO JOÃO DA MADEIRA

ALVES & SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2085/20030529; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20030529.

Certifico que entre José Alves da Silva, viúvo, natural da fregue-
sia de Fiães, concelho de Santa Maria da Feira, residente na Rua do
Rio Uíma, 143, freguesia de Fiães, concelho de Santa Maria da Feira,
e Salvador Neves da Silva, casado com Paula Alexandra Capelo de
Andrade na comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Fiães,
concelho de Santa Maria da Feira, residente na Rua do Rio Uíma, 143,
freguesia de Fiães, concelho de Santa Maria da Feira, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Alves & Salvador, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Almeida Garrett, 218, freguesia e concelho de São
João da Madeira.
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§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do concelho ou para conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra
forma de representação.

2.º

1 � Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de
cafetaria e pastelaria.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócia de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades
com o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios José Alves da Silva e Salva-
dor Neves da Silva.

4.º

Precedente deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital até ao mon-
tante igual a cinco vezes o valor do capital social.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
por um ou mais gerentes a nomear em assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José Alves da
Silva e Salvador Neves da Silva.

§ 2.º É necessária a assinatura de dois gerentes, para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ 3.º A gerência fica autorizada a comprar e vender veículos au-
tomóveis de e para a sociedade, bem como assinar contratos de
leasing.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344349

A. COSTA & VIOLAS � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1718/990811; identificação de pessoa colectiva
n.º 504544985; número e data da entrega: 4/20030520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

28 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344020

J. DA SILVA COSTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 296/721115; identificação de pessoa colectiva
n.º 500147078; número e data da entrega: 5/20030520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344039

M. ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 273/730603; identificação de pessoa colectiva
n.º 500651116; número e data da entrega: 3/20030529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

2 de Junho de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344365

IRREVERÊNCIAS � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1396/951004; identificação de pessoa colectiva
n.º 503503290; número e data da entrega: 2/20030529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

2 de Junho de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344357

M. FRANCISCO & M. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1495/970422; identificação de pessoa colectiva
n.º 503859826; número e data da entrega: 1/29052003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

2 de Junho de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344330

LEDISTRÓNICA � COMPONENTES ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1323/941012; identificação de pessoa colectiva
n.º 503279145; número e data da entrega: 5/20030528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

2 de Junho de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344322

FERNANDO DA ROCHA MATOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1944/20011221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505930706; número e data da entrega: 4/20030528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

2 de Junho de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344314

LORCOL � INDÚSTRIA DE COLAS E PRODUTOS
QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 661/850802; identificação de pessoa colectiva
n.º 501512624; número e data da entrega: 3/20030528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344292

VEDEMBAL � VEDANTES PARA EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1407/951220; identificação de pessoa colectiva
n.º 503552267; número e data da entrega: 2/20030528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344306
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S. M. C. � SOCIEDADE DE MATERIAIS
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1068/640615; identificação de pessoa colectiva
n.º 500293376; número e data da entrega: 1/20030528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344284

GUARAPARI � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1839/20001211; identificação de pessoa colectiva
n.º 504514601; número e data da entrega: 4/20030527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

28 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344268

BRADALEX � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1125/920505; identificação de pessoa colectiva
n.º 502757329; número e data da entrega: 3/20030527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

28 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344250

ARPINÉ � SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1656/990107; identificação de pessoa colectiva
n.º 504296388; número e data da entrega: 2/20030527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

28 de Março de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344241

AUTO ESTRELA SÃO JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1543/971008; identificação de pessoa colectiva
n.º 504021575; número e data da entrega: 1/20030527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

28 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344225

REPRESENTAÇÕES ASTRO � COMPONENTES
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 672/851209; identificação de pessoa colectiva
n.º 501564454; número e data da entrega: 1/20030522.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

27 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344187

LUICOR � EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 742/870120; identificação de pessoa colectiva
n.º 501767967; número e data da entrega: 6/20030521.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344144

GUIMARÃES & SALGADO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1418/960216; identificação de pessoa colectiva
n.º 503592390; número e data da entrega: 2/20030521.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344101

REFERÊNCIA � PRODUTOS DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1620/980715; identificação de pessoa colectiva
n.º 504194070; número e data da entrega: 3/20030521.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344110

ELECTRO C. MENDES � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1912/20010814; identificação de pessoa colectiva
n.º 505607280; número e data da entrega: 4/20030521.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

28 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344128

J. S. NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1591/980402; identificação de pessoa colectiva
n.º 504128094; número e data da entrega: 5/20030521.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

28 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344136

JANEPAV � JANELAS E PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1336/950105; identificação de pessoa colectiva
n.º 503354473; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
1/20030527.

Certifico que a sociedade supra, procedeu ao registo de encerra-
mento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 29 de Outubro de 1998.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344217
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SIACO � SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL
DE ARTIGOS PARA CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 35/630918; identificação de pessoa colectiva
n.º 500246998; número e data da entrega: 7/20030520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344063

ARSIPEÇAS � AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1027/910117; identificação de pessoa colectiva
n.º 502483250; número e data da entrega: 6/20030521.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativas
ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344055

SEVER DO VOUGA

JAM � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS
ESPECIAIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 446/990412; identificação de pessoa colectiva n.º 504612808;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20030603.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi alterado o objecto,
tendo, em consequência, alterado o artigo 2.º do contrato social,
passado a ter a redacção seguinte:

2.º

A sociedade tem como objecto a transformação de viaturas espe-
ciais. Comercialização de componentes e viaturas especiais com im-
portação e exportação. Comercialização de produtos derivados do
petróleo e combustíveis gasosos.

O texto completo do contrato social, na sua redacção actuali-
zada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda Tavares
Rodrigues Loureiro. 2001814798

ALMARSACO � ARTIGOS PUBLICITÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 431/981027; identificação de pessoa colectiva n.º 504260243;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 2/20030603.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi alterada a denomina-
ção para ALMARSACO � Brindes e Decorações, Unipessoal, L.da,
e, ainda, alterada a sede, tendo, em consequência, alterado o artigo 1.º
do contrato social, passado a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma ALMARSACO � Brindes e Decora-
ções, Unipessoal, L.da, com sede na Rua da Igreja, edifício Torre,
loja V, 1.º, freguesia e concelho de Sever do Vouga.

O texto completo do contrato social, na sua redacção actuali-
zada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda Tavares
Rodrigues Loureiro. 2001814780

SOARES & CARVALHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 220/940203; identificação de pessoa colectiva n.º 503159409;
data da apresentação: 20030530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda Tavares
Rodrigues Loureiro. 2001814763

DIPLACTO � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
DE INTERIOR E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 341/960227; identificação de pessoa colectiva n.º 503591742;
data da apresentação: 20030530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda Tavares
Rodrigues Loureiro. 2001814771

ABEL & MATOS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 589/20020626; identificação de pessoa colectiva
n.º 506108600; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
4/20030529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social, tendo, em consequência, o n.º 2 dos artigos 3.º e
4.º, ficado com a redacção seguinte:

3.º

2 � Poderá a sociedade exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até 20 vezes o valor do capital social.

4.º

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

O texto completo do contrato social, na sua redacção actuali-
zada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda Tavares
Rodrigues Loureiro. 2001814747

TOTAFLORESTAL, COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 404/980316; identificação de pessoa colectiva n.º 504109855;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20030529.

Certifico que na sociedade epígrafe, foi efectuado o seguinte acto
de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Maio de 2003.

Está conforme.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda Tavares
Rodrigues Loureiro. 2001814755

VALE DE CAMBRA

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE CASTELÕES

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 2/20030527; identificação de pessoa colectiva n.º 502871423;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20030527.
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Certifico que entre Padre Joaquim Valente Martingo, Dr. Luís
Gonçalo Bastos de Pinto, Fernando Tavares de Pinho, Dr. Manuel
Henriques Gonçalves, Arnaldo Brandão de Almeida, Abel de Pinho
Brandão, Dr. Manuel Miguel Pinheiro Paiva, Arlindo Tavares da
Silva, Amaro Eduardo Martins de Almeida, Dr. Vítor Fernando de
Castro Bastos, Francisco de Bastos Marques, Professor Manuel Gon-
çalo Bastos de Pinho, Valdemar Duarte de Sousa, Joaquim Martins
Gomes, Professor José de Almeida Pais, António de Bastos, Manuel
Augusto Ferreira de Pinho, Maria Edite Ferreira da Cruz, Joaquim de
Pinho Maria, Manuel da Silva Ribeiro, Luís Tavares da Costa, Baltazar
de Almeida Pinho, Carlos Alberto Soares dos Santos, António Ma-
nuel de Pinho Quental e António Fernando de Pina Marques, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação, âmbito e sede

A Associação de Promoção e Desenvolvimento de Castelões, é
uma associação apartidária, sem fins lucrativos, com sede no lugar
da Igreja, da freguesia de Castelões, concelho de Vale de Cambra, e
durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Objectivos

São objectivos da Associação:
a) A promoção geral da freguesia e, em especial, o desenvolvi-

mento cultural, social, turístico, desportivo, recreativo, habitacional
e industrial;

b) Promover empreendimentos de interesse local, em estreita
colaboração com as entidades oficiais e autárquicas;

c) Cooperar com as associações existentes ou que venham a
constituir-se na freguesia, para a prossecução de objectivos específi-
cos;

d) Contactar e cooperar com as entidades oficiais e com os sec-
tores público e privado nas actividades de defesa do meio ambiente
e da qualidade de vida, defesa e valorização do património histórico
e cultural, ordenamento territorial, planeamento e desenvolvimento
da região, segundo as esferas de competência legais e estatutárias
definidas em cada caso;

e) Contribuir para o estudo da evolução histórica regional através
da inventariação, defesa, conservação e valorização do património
artístico e cultural, em colaboração com outras associações nacio-
nais, regionais e locais;

f) Quaisquer outras finalidades que venham a ser definidas pelos
órgãos da Associação.

ARTIGO 3.º

Sócios

1 � Poderão ser admitidos como sócios da Associação todas as
pessoas singulares ou colectivas, naturais, residentes ou oriundas da
freguesia de Castelões, bem como os que a ela se encontrem ligados
por laços de amizade e queiram, de qualquer modo, contribuir para o
seu engrandecimento.

2 � Os sócios poderão ser honorários, beneméritos, efectivos e
auxiliares. Só os sócios efectivos têm direito de voto.

ARTIGO 4.º

Órgãos da Associação

1 � São órgãos da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 � Os órgãos da Associação são eleitos pelo período de dois anos,

na segunda assembleia geral ordinária do respectivo ano.

ARTIGO 5.º

Assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, competindo-lhes dirigir os traba-
lhos das assembleias gerais e redigir as actas das mesmas.

ARTIGO 6.º

Direcção

1 � A direcção é composta por um presidente, um vice-pre-
sidente, um secretário, um tesoureiro e três vogais.

2 � Na dependência da direcção poderão funcionar comissões com
objectivo de executarem tarefas específicas ou actividades de ser-
viço de âmbito limitado.

ARTIGO 7.º

Conselho fiscal

O conselho fiscal é composto por três associados, sendo um deles
presidente.

ARTIGO 8.º

Receitas e despesas

1 � Consideram-se receitas da Associação, as resultantes das suas
actividades; da jóia e quotização estabelecida para os sócios; das atri-
buições patrimoniais dos sócios ou de terceiros, nomeadamente o
produto de heranças, legados ou doações; do apoio financeiro con-
cedido pelo Estado ou por qualquer outra instituição pública ou pri-
vada, e outros donativos.

2 � São despesas da Associação aquelas que forem determinadas
ou autorizadas pela direcção no cumprimento do orçamento e plano
aprovados.

ARTIGO 9.º

Património

1 � O património é constituído por todos os bens adquiridos, ou
oferecidos à Associação.

2 � A direcção não pode alienar ou onerar o património, no seu
todo ou em parte, sem prévia aprovação da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Disposição final

A Associação, em tudo o que for omisso nestes estatutos, reger-
-se-á pelas normas do direito aplicáveis, e pelos regulamentos inter-
nos, cuja aprovação e alterações são da competência da assembleia
geral.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2003350144

BEJA

BARRANCOS

O PACEU � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua de D. Maria das Dores Fialho Garcia, 22, Barrancos

Conservatória do Registo Comercial de Barrancos. Matrícula n.º 12/
960106; identificação de pessoa colectiva n.º 503592277; data da
apresentação: 030604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas,
relativos ao exercício do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Adélia Maria Ramalho
Batista Marques. 2001350090

BEJA

CABELEIREIROS GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 766/
890601; identificação de pessoa colectiva n.º 502178906; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 25/030516.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Abril de 2003.

Está conforme.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001300140
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WILFRIED BEHRENS & JOSÉ LUÍS DO NASCIMENTO
MENICHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 389/
780109; identificação de pessoa colectiva n.º 500704520; data da
apresentação: 030512.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta e outros documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001300980

FLORES RAPOSO � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1229/
970421; identificação de pessoa colectiva n.º 503885932; data da
apresentação: 030515.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta e outros documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 2001.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001301006

EDAB � EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
DO AEROPORTO DE BEJA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1476/
010509; identificação de pessoa colectiva n.º 505292343; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 16/030509.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital de 500 000 euros para 2 000 000 de euros; a al-
teração total dos estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 64/2003,
de 3 de Abril, tendo sido republicados após alteração no Diário da
República, 1.ª série-A n.º 79,  de 3 de Abril de 2003, e a designação
do conselho de administração, até ao termo do mandato em 2004:

Presidente � Manuel dos Santos Nicolau, casado, residente na
Estrada Nacional n.º 10, ao quilómetro 1, 732, Capuchos, Caparica;
vogais � Alfredo Maria Lança Silva, casado, residente na Avenida
de Vasco da Gama, 26, 6.º, esquerdo, Beja, e Luís da Silva Marques
Freire, casado, residente na Rua do Dr. Rui Grácio, 1, 3.º, esquerdo,
Alfragide, Amadora.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001300972

MONTEGAULÊS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1713/
030530; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030530.

Certifico que entre José Fernando Palma da Rosa, casado, resi-
dente na Rua de São Sebastião, 17, 1.º, direito, Beja; Ana de Assun-
ção Franco Palma, João Guerreiro da Rosa, divorciados, residentes
na Rua de Beja, 14, Salvada, Beja, e Nélson Palma da Rosa, divor-
ciado, residente na Rua de Lisboa, 67, Beja, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MONTEGAULÊS � Sociedade
Agrícola, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Beja, 14, freguesia de
Salvada, concelho de Beja.

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

4 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em agro-pecuária, agro-turismo e
actividades de lazer múltiplos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo: três iguais no
valor nominal de 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios José Fernando Palma da Rosa, Ana de Assunção Franco Palma
e João Guerreiro da Rosa, e uma no valor nominal de 3500 euros,
pertencente ao sócio Nélson Palma da Rosa.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res até ao quíntuplo do capital social.

2 � Os sócio poderão fazer suprimentos à sociedade, sempre que
esta necessite, nos termos e condições a ser aprovados em assem-
bleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo
dos sócios Ana de Assunção Franco Palma, Nélson Palma da Rosa e
João Guerreiro da Rosa, desde já nomeados gerentes.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Sempre que a quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou in-

cluída em massa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade, fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001300964

TROPICAL FITNESS � ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1711/
030514; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030514.

Certifico que entre Paulo Jorge Birró Barrelas e Pedro Paulo de
Abreu, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma TROPICAL FITNESS � Acti-
vidades Desportivas, L.da, e tem a sua sede na Praça de Fernando
Lopes Graça, lote 31, cave, freguesia de São João Baptista, conce-
lho de Beja.

2 � A gerência da sociedade poderá mudar a sede para outro lo-
cal do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a prática de actividades desportivas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo Jorge
Birró Barrelas e Pedro Paulo de Abreu.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, ficará a cargo de quem vier
a ser designado em assembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Paulo Jorge Birró
Barrelas e Pedro Paulo de Abreu.
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5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre, dependendo, em rela-
ção a estranhos, do consentimento da sociedade, à qual é reservado
o direito de preferência.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001300930

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DOS CORSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1185/
961004; identificação de pessoa colectiva n.º 503742791; inscri-
ção n.º 10 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 16; números e data das apresenta-
ções: 6, 12, 13 e 14/030512.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1) Aumento do capital social de 1 500 000$ para 15 938,60 euros,
e alteração parcial do contrato, tendo, em consequência, o artigo 3.º,
ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 938,60 euros, inteiramente subscrito e
realizado e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de 1120 euros, pertencente à sócia Carolina Almodôvar
Fernandes; uma de 3279,04 euros, pertencente ao sócio António
Silvério Fragoso Almodôvar; três quotas no valor nominal de
1839,04 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Ricardo
Silvério Fragoso Almodôvar, José Silvério Fragoso Almodôvar e
Joana Galhardo Almodôvar Cruz Nascimento; duas de 2337,84 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Ana Catarina Galhardo
Almodôvar e Manuel Silvério Galhardo Almodôvar; uma de 897,84
euros, pertencente a Francisco Silvério Fragoso Almodôvar, e duas
de 224,46 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios António
Joaquim da Costa Mira Almodôvar e José Maria da Costa Mira
Almodôvar.

2) Cessação das funções de gerente de António Joaquim da Costa
Mira Almodôvar e José Maria da Costa Mira Almodôvar, por re-
núncia, em 28 de Fevereiro de 2003;

3) Cessação das funções de gerente de Maria de Fátima Candeias
Galhardo Almodôvar, por renúncia, em 8 de Fevereiro de 2003.

4) Nomeação de gerente de António Silvério Fragoso Almodôvar,
em 28 de Fevereiro de 2003.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001300956

CONSULBEJA � CONSULTADORIA E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1047/
940607; identificação de pessoa colectiva n.º 503218480;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/030509.

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

Cessação das funções de gerente de Francisco Joaquim Carriço da
Conceição Pedro, em 23 de Abril de 2003, por renúncia.

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001300921

ALUMIPAX � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1342/
990302; identificação de pessoa colectiva n.º 504516493; data da
apresentação: 030505.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta e outros documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 2002.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001300913

E. F. S. A. � EMPRESA DE FORMAÇÃO
PARA O SECTOR AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1140/
960208; identificação de pessoa colectiva n.º 503584673; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 15/030508.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Março de 2003.

Está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001300727

DAG � DEFESA AGRÍCOLA GLOBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 711/
880421; identificação de pessoa colectiva n.º 501981420; data da
apresentação: 030506.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta e outros documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 2002.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001300840

SOREPAGRO � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 610/
851114; identificação de pessoa colectiva n.º 501565027;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 9 e 10/030506.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1) Cessação das funções de gerente de Francisco António da Trin-
dade Meira, por renúncia, em 2 de Abril de 2003;

2) Alteração parcial do contrato, tendo, em consequência, o ar-
tigo 6.º, ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de Agostinho da Cruz, já nomeado gerente.

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

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001300719

RIPADO & INGOLF, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1024/
940121; identificação de pessoa colectiva n.º 503135046; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 8/030506.

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

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

Está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001300867
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CASA AGRÍCOLA JOSÉ JOAQUIM CASACA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 713/
880504; identificação de pessoa colectiva n.º 501988505; data da
apresentação: 030505.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta e outros documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 2002.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001300875

NEVESLÍDER � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1712/
030515; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030515.

Certifico que entre António José Nobre da Luz, Manuel António
da Silva Carocinho Marques, Sérgio Alexandre Penas Guilhermino,
Vítor José Barrocas Grade, António José de Abreu Revez e Manuel
Maria Nunes Parreira Barrocas, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NEVESLÍDER � Sociedade de
Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Catarina Eufémia, 11,
na freguesia de Nossa Senhora das Neves, concelho de Beja.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, correspondente à soma de seis quotas iguais no valor
nominal de 1000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res até ao montante global equivalente a 20 vezes o capital social,
desde que deliberado por unanimidade dos votos representativos de
todo o capital.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a todos sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção do gerente António José No-
bre da Luz e de um outro sócio, indistintamente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-
gitimários;

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

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) 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 reduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001300999

BRAGA

BARCELOS

ANA MARIA MENDES REGO & FILHO, L.DA

Sede: Monte ou Estrada do Eirogo, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4652/
20011212; identificação de pessoa colectiva n.º 505822350; data
da apresentação: 28052003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano de exercício de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000376126

BIOTINTAS � TINTAS E VERNIZES, L.DA

Sede: Rua de Bartolomeu Dias, edifício Panorâmico II, loja 15,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3905/
20010404; identificação de pessoa colectiva n.º 505352435; data
da apresentação: 28052003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano de exercício de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000376142

MALHAS CONFIDING, L.DA

Sede: Gandarinha, Galegos (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3014/
970521; identificação de pessoa colectiva n.º 503904180; data da
apresentação: 27052003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano de exercício de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000376037
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ANGELINA & ESTER � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Seixomil, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3974/
20010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505476797; data
da apresentação: 27052003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano de exercício de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000376029

FARIA & DUARTE, L.DA

Sede: Feital, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4413/
20010914; identificação de pessoa colectiva n.º 505525232; data
da apresentação: 27052003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano de exercício de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000376045

DAVID RIBEIRO DE ARAÚJO & FILHOS, L.DA

Sede: Torre Velha, Encourados, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4738/
20020219; identificação de pessoa colectiva n.º 505968800; data
da apresentação: 27052003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano de exercício de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000376053

MANUEL DA COSTA GOMES & C.A, L.DA

Sede: Cachada, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4172/
20010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505525224; data
da apresentação: 27052003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano de exercício de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000376061

CONSTRUÇÕES CRUZ & BARBOSA, L.DA

Sede: Riquinha, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3906/
20010404; identificação de pessoa colectiva n.º 505400421; data
da apresentação: 27052003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano de exercício de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000376070

ANLORTEX � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de Bartolomeu Dias, edifício Panorâmico II, loja 15,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4996/
20021115; identificação de pessoa colectiva n.º 506347893; data
da apresentação: 27052003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano de exercício de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000376088

MALHAS J. D. A., L.DA

Sede: Leiroinha, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4821/
20020416; identificação de pessoa colectiva n.º 506124614; data
da apresentação: 27052003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano de exercício de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000376096

LOUÇAS FALCÃO, L.DA

Sede: Gandarinha, Galegos (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1422/
890102; identificação de pessoa colectiva n.º 502083042; data da
apresentação: 13122002.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano de exercício de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000453341

CERÂMICA MAGROU � A MODELADORA DE LOUÇAS
DE BARCELOS, L.DA

Sede: Magrou, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 128/
581008; identificação de pessoa colectiva n.º 500061874; data da
apresentação: 17122002.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano de exercício de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000453562

MANUEL A. CUNHA BARBOSA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Quiraz, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3975/
20010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505513927; data
da apresentação: 28052003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano de exercício de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000376134

SOUSA & PRATA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Telorido, Encourados, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4308/
20010809; identificação de pessoa colectiva n.º 505487209; data
da apresentação: 28052003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano de exercício de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000376150
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CONSTRUÇÕES AZEVEDO & FONSECA, L.DA

Sede: Redondo, Encourados, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2137/
921028; identificação de pessoa colectiva n.º 502136656; data da
apresentação: 28052003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente
ao ano de exercício de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000376100

BRAGA

DOMINGOS ARAÚJO ALVES & C.A, L.DA

Sede: Rua da Marginal, 43, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2942/
890728; identificação de pessoa colectiva n.º 502196939; data do
depósito: 020519.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta, os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luísa Cunha
Martins Peixoto. 1000225247

A FIANDEIRA � FIAÇÃO E TECELAGEM DE FIBRAS
E MISTOS, S. A.

Sede: lugar da Veiga, Padim da Graça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1472/
790321; identificação de pessoa colectiva n.º 500001979; data do
depósito: 020627.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta, os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

A Conservadora, Maria Manuela Magalhães da Silva Neto
1000225244

GRANIPOR � GRANITOS DE PORTUGAL, S. A.

Sede: Estrada Marginal do Cávado, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 801/
660325; identificação de pessoa colectiva n.º 500130442; data da
apresentação: 020731.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2000.

Está conforme.

15 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Lopes
Dias. 1000225243

JOSÉ ARAÚJO COSTA FERREIRA, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeirós, 2.ª fase, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7268/
010119; identificação de pessoa colectiva n.º 505275660; data da
apresentação: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme.

15 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Lopes
Dias. 1000225241

CABECEIRAS DE BASTO

MENDES & CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 473/030423; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506558517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/030423.

Certifico que entre António Manuel Mendes Alves, solteiro, resi-
dente no lugar do Pinheiro, freguesia de Refojos de Basto, deste con-
celho, e Maria de Fátima Leite Castelo, divorciada, residente no lugar
do Pinheiro, Refojos de Basto, deste concelho, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mendes & Castelo, L.da, e tem a
sua sede no Parque Industrial de Lameiros, freguesia de Refojos de
Basto, concelho de Cabeceiras de Basto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de sucata, comér-
cio, importação e exportação de carros acidentados e respectivas
peças.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 4000
euros, pertencente ao sócio António Manuel Mendes Alves, e outra
do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria de Fá-
tima Leite Castelo.

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 gerentes que vierem a ser designados na mesma, ficando
desde já nomeado gerente o sócio António Manuel Mendes Alves.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 1000225281

CELORICO DE BASTO

TRANSPORTES CELORICAMPOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 485; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/210503.

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

Apresentação n.º 1/210503.
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Nomeação de gerente de Isabel Maria Sara Fernandes Domingues
Borges, casada.

Data da deliberação: 30 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Julieta Borges Gonçal-
ves Teixeira da Mota. 2001364466

FAFE

CERCIFAF � COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO
DE CRIANÇAS INADAPTADAS DE FAFE, CRL

Sede: Rua do 9 de Dezembro, 99, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2-J/
830630; identificação de pessoa colectiva n.º 500860602;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 9 e 10/20030522.

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, cessou fun-
ções de tesoureiro, Nélson Sidónio Bastos Alves Araújo, em 10 de
Julho de 2002, por renúncia, tendo sido nomeada tesoureira Maria
Graça Castro Carvalho Nogueira, até 31 de Dezembro de 2003.

Data da deliberação: 28 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

30 de Abril de 2003. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2003293434

ARMANDO FONSECA OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Fonte da Cana, 600, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2210/
030527; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20030527.

Certifico que Armando Fonseca Oliveira, casado com Maria
Armanda Cunha Fonseca Oliveira na comunhão de adquiridos, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Armando Fonseca Oliveira,
Unipessoal, L.da, contribuinte n.º P 506324036, e tem a sua sede na
Rua da Fonte da Cana, 600, desta cidade de Fafe.

2.º

Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
deslocada dentro do concelho de Fafe ou para localidade de outro
concelho limítrofe.

3.º

O seu objecto social consiste em pinturas, lacagens e vernizes,
revestimento de pavimentos e paredes, actividades, restauração e
acabamentos de construção civil, construção e reparação de edifí-
cios, subempreitadas, em território nacional e estrangeiro.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde a uma única quota do sócio Armando Fonseca
Oliveira.

5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, nas condições que forem decididas.

6.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio Armando Fon-
seca Oliveira, o qual obrigará a sociedade em todos os actos e con-
tratos.

7.º

Fica o único sócio autorizado a celebrar entre si e a sociedade
quaisquer negócios jurídicos, desde que necessário à prossecução do
objecto da sociedade.

8.º

Declarou ainda o outorgante:
Que a gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social

depositado, para fazer face às despesas com a instalação da socie-
dade, registo da mesma e seu funcionamento.

Está conforme.

27 de Maio de 2003. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2003293906

INDÁQUA FAFE � GESTÃO DE ÁGUAS DE FAFE, S. A.

Sede: Parque do 1.º de Dezembro, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 992/
960115; identificação de pessoa colectiva n.º 503579211;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 14; números
e data das apresentações: 21 e 22/20030527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de administrador Eric Hell.

Data da comunicação: 27 de Março de 2003.
Foi nomeado administrador Jeremy Mark Hobbis, casado.
Prazo: triénio de 2001-2003.
Data da deliberação: 28 de Março de 2003.

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2003293876

SYSFAFE � EQUIPAMENTO E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Urbanização São Gemil, 77, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1335/
991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504519603; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 16/20030526.

Certifico que a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e liquidada.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2003.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2003293841

FRIFAFE II � PROJECTOS E INSTALAÇÕES
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida do Brasil, bloco E, rés-do-chão, 66,
Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1265/
990212; identificação de pessoa colectiva n.º 504479342.

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

28 de Maio de 2003. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2003293892

FRIFAFE � REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, L.DA

Sede: Avenida do Brasil, prédio Brasil, 47, rés-do-chão,
Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 664/
040691; identificação de pessoa colectiva n.º 502564091.

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

28 de Maio de 2003. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2003293884
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JOSBORDA � BORDADOS, L.DA

Sede: lugar de Fonte da Cana, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 963/
180895; identificação de pessoa colectiva n.º 503471879.

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

28 de Março de 2003. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2003408665

EXILED � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: lugar de Soeiro, Medelo, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1434/
000918; identificação de pessoa colectiva n.º 505007495.

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

28 de Maio de 2003. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2003293736

INDÁQUA FAFE � GESTÃO DE ÁGUAS DE FAFE, S. A.

Sede: Parque do 1.º de Dezembro, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 992/
960115; identificação de pessoa colectiva n.º 503579211.

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

27 de Maio de 2003. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2003293868

D. F. C. � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar da Torre, Fareja, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2211/
030529; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20030529.

Certifico que Domingos Fernandes da Costa, casado com Maria
das Dores Gomes Henriques na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma D. F. C. � Comércio de Produ-
tos Alimentares, Unipessoal, L.da, contribuinte fiscal n.º 506608093,
e tem a sua sede no lugar da Torre, freguesia de Fareja, concelho de
Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá des-
locar a sua sede para qualquer outro local do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como abrir, transferir ou encerrar fi-
liais.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o comércio a retalho de todo o tipo de
produtos alimentares, bebidas ou tabaco em estabelecimentos espe-
cializados e não especializados (vendedor ambulante).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e está concentrado numa única quota, pertencente
ao sócio Domingos Fernandes Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já nomeado gerente o único sócio Domin-
gos Fernandes Costa.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos, seja qual for a sua natureza, com a assinatura de um gerente.

2 � No exercício normal da sua competência, a gerência poderá:
a) Comprar, trocar ou vender veículos automóveis para a socie-

dade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, as-

sim como alterar ou rescindir contratos de arrendamento;
c) Confessar, desistir ou transigir em juízo ou fora dele.

ARTIGO 6.º

À gerência compete prosseguir os interesses gerais da sociedade e
assegurar a gestão dos seus negócios, para o que lhe serão conferidos
os mais amplos poderes para agir em nome da sociedade e praticar
ou autorizar todos os actos e operações relativos ao objecto social.

Por último, declarou o outorgante que:
1) Não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal por quotas;
2) Não existem obrigações e encargos suportados pela sociedade

em consequência das respectivas entradas;
3) A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento

do capital social depositado no Banco Atlântico, agência de Fafe,
em nome da sociedade para ocorrer às despesas de constituição e
registo comercial, bem como à aquisição de equipamento e mate-
riais necessários ao seu início de actividade.

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2003293914

M. N. D. � DECORAÇÕES E PINTURAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar de Varziela, Golães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2212/
030529; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20030529.

Certifico que Manuel Neiva Dias, divorciado, solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. N. D. � Decorações e Pintu-
ras, Unipessoal, L.da, contribuinte fiscal n.º 505822199, e tem a sua
sede no lugar de Varziela, freguesia de Golães, concelho de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá des-
locar a sua sede para qualquer outro local do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como abrir, transferir ou encerrar fi-
liais.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a decoração e pintura de interiores e
exteriores, todo o tipo de actividades de acabamentos e de restauro
de construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e está concentrado numa única quota, pertencente
ao sócio Manuel Neiva Dias.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já nomeado gerente o único sócio Manuel
Neiva Dias.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos, seja qual for a sua natureza, com a assinatura de um gerente.

2 � No exercício normal da sua competência, a gerência poderá:
a) Comprar, trocar ou vender veículos automóveis para a socie-

dade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, as-

sim como alterar ou rescindir contratos de arrendamento;
c) Confessar, desistir ou transigir, em juízo ou fora dele.
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ARTIGO 6.º

À gerência compete prosseguir os interesses gerais da sociedade e
assegurar a gestão dos seus negócios, para o que lhe serão conferidos
os mais amplos poderes para agir em nome da sociedade e praticar
ou autorizar todos os actos e operações relativos ao objecto social.

Por último, declarou o outorgante que:
1) Não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal por quotas;
2) Não existem obrigações e encargos suportados pela sociedade

em consequência das respectivas entradas;
3) A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento

do capital social depositado no Banco Atlântico, agência de Fafe,
em nome da sociedade para ocorrer às despesas de constituição e
registo comercial, bem como à aquisição de equipamento e mate-
riais necessários ao seu início de actividade.

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2003293922

GUIMARÃES

INDÚSTRIA DE EMBALAGENS DOS ANJOS, L.DA

Sede: lugar da Mata, freguesia de Penselo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1767; identificação de pessoa colectiva n.º 500362599; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 32/20030519.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital da sociedade em 502 410$, em reservas livres, e a sua
redenominação para euros, alterando o artigo 3.º do pacto social, o
qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos outros
bens e valores do activo constantes da sua escrituração, é de 5000 euros
e encontra-se dividido nas seguintes quotas: uma do valor nominal de
250 euros e outra de 2500 euros, ambas subscritas peia sócia Maria da
Conceição de Sousa Anjos, e outra do valor nominal de 2250 euros,
pertencente à sócia Maria Fernanda de Sousa Anjos.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2001958129

SOCIEDADE TÊXTIL DA CUCA, S. A.

Sede: lugar de Fundevila, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 786;
identificação de pessoa colectiva n.º 500262560; data da apresen-
tação: 20030603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos na pasta respectiva, referente à pres-
tação de contas do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2001922701

PETROTEC � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Parque Industrial, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3991; identificação de pessoa colectiva n.º 502817844; data
da apresentação: 20030602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos na pasta respectiva, referente à pres-
tação de contas do ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2001928025

PETROTEC � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
AO RAMO PETROLÍFERO, S. A.

Sede: Parque Industrial, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2181; identificação de pessoa colectiva n.º 501381201; data
da apresentação: 20030602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos na pasta respectiva, referente à pres-
tação de contas do ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2001928017

ÁGUAS DO AVE, S. A.

Sede: Rua de Miguel Torga, 44, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8412; identificação de pessoa colectiva n.º 506110508; data
da apresentação: 20030603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos na pasta respectiva, referente à pres-
tação de contas do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2001928092

INCOTEX � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: lugar de Novais, Gondar, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 861;
identificação de pessoa colectiva n.º 500138168; data da apresen-
tação: 20030603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos na pasta respectiva, referente à presta-
ção de contas do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2001928130

FIDAR � FIAÇÃO DE GONDAR, L.DA

Sede: lugar de Novais, Gondar, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1289; identificação de pessoa colectiva n.º 500709300; data
da apresentação: 20030603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos na pasta respectiva, referente à pres-
tação de contas do ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2001928149

TOVITE � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Sede: lugar da Pisca, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 729;
identificação de pessoa colectiva n.º 500286540; data da apresen-
tação: 20030602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos na pasta respectiva, referente à pres-
tação de contas do ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2001928076
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JDTEX � COMÉRCIO TÊXTIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização do Picoto, 316, Selho (São Jorge),
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7757; data da apresentação: 20030602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos na pasta respectiva, referente à pres-
tação de contas do ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2000226086

G. E. D. O. G. � GABINETE DE ESTUDOS E DIAGNÓSTICO
DE OSTEOPOROSE DE GUIMARÃES, L.DA

Sede: Avenida do Conde Margaride, edifício Atlântico, 543, 1.º,
sala 14, Guimarães (São Paio), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4689; identificação de pessoa colectiva n.º 503331449; data
da apresentação: 20030602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos na pasta respectiva, referente à pres-
tação de contas do ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2001926251

G. E. G. � GABINETE DE ECOGRAFIA DE GUIMARÃES, L.DA

Sede: Avenida do Conde Margaride, edifício Atlântico, 543, 1.º,
sala 14, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2730; identificação de pessoa colectiva n.º 501743405; data
da apresentação: 20030602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos na pasta respectiva, referente à pres-
tação de contas do ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2001926260

SIMÕES, MENDES & FERREIRA, L.DA

Sede: Rua de Teixeira de Pascoais, 339, 1.º, sala 15, Azurém,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2979; identificação de pessoa colectiva n.º 502014792; data
da apresentação: 20030602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos na pasta respectiva, referente à pres-
tação de contas do ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2000226159

J. GUIMARÃES & C.A � COMÉRCIO DE TECIDOS
E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora da Ajuda, 300,
Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1421; identificação de pessoa colectiva n.º 500801029; data
da apresentação: 20030602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos na pasta respectiva, referente à pres-
tação de contas do ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2001926227

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; data
da apresentação: 20030602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos na pasta respectiva, referente à pres-
tação de contas do ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2001928050

BOTÃO � MODA, BELEZA E JÓIAS, L.DA

Sede: Rua do 19 de Junho, 177, lote 2, Caldelas,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4446; identificação de pessoa colectiva n.º 503151815; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20030529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
a fotocópia da escritura, de onde consta a dissolução e encerramen-
to da liquidação, tendo sido aprovadas as contas em 31 de Dezem-
bro de 1999.

30 de Maio de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2001959796

A. PIMENTA I � INDÚSTRIA HOTELEIRA, S. A.

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 760,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5296; identificação de pessoa colectiva n.º 503736660;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 3 e 4/20030530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
a acta, de onde consta a cessação de funções do administrador Joa-
quim Fernando de Castro Magalhães, e a nomeação do administra-
dor, por cooptação, de António José de Miranda Pereira Machado
Vaz.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2001958200

CONFECÇÕES LUCIJÓ, L.DA

Sede: lugar de Valdante, freguesia de Brito,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2953; identificação de pessoa colectiva n.º 502008067; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 35/20030530.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital da sociedade em 602 410$, em dinheiro e a sua rede-
nominação para euros, alterando o artigo 3.º do pacto social, o qual
passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e é formado por duas quotas iguais do valor igual de 2500 euros
cada, pertencente uma a cada dos sócios Lucília Maria Correia de
Abreu e Tiago Leandro Ribeiro de Abreu.

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

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2001948417
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SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, D. T. R., S. A.

Sede: Rua de D. Mafalda, 19, Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6238; identificação de pessoa colectiva n.º 504393170; ins-
crição n.º 2; números e data das apresentações: 25 e 26/20030530.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital da sociedade em 5 024 100$, em dinheiro, e redeno-
minado o capital para euros, alterando o artigo 3.º do pacto social,
o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e encontra-se representado por 10 00 acções, ao por-
tador, do valor nominal de 5 euros cada uma, podendo haver títulos
de 1, 10 e 100 acções.

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

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2001927967

ARTUR CAPELA � DESIGN, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Fontainhas, 34, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7890; identificação de pessoa colectiva n.º 505575434; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 27/20030530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
a dissolução e encerramento da liquidação.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2001927975

VANTAGEM � TRADING, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Pinto Rodrigues, loja 2, Centro Comercial
Nossa Senhora da Conceição, freguesia de Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5753; identificação de pessoa colectiva n.º 504031058;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; núme-
ros e data das apresentações: 12, 13 e 15/20030530.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram al-
terados os artigos 1.º, 3.º e 4.º do pacto social, os quais passam a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua com a denominação de VANTAGEM �
Trading, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Francisco Santos Gui-
marães, 824, freguesia de Urgezes, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar, livremente, a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 30 000
euros, dividido em três quotas, sendo: uma do valor nominal de
15 000, pertencente ao sócio José Manuel Oliveira e uma do valor
nominal de 10 000 euros e outra do valor nominal de 5000 euros,
pertencentes à sócia Maria Manuela Pacheco Pinto Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, continua designado gerente o sócio José Manuel Oli-
veira e fica também designada gerente a sócia Maria Manuela Pacheco
Pinto Oliveira.

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

4 � É vedado aos gerentes intervir, assinar ou outorgar, em nome
da sociedade, actos ou contratos que não digam respeito a esta, tais
como letras de favor, avales e actos semelhantes, ficando o infrac-
tor responsável pelos prejuízos que daí advierem à sociedade e, ainda,
sujeitos à penalidade prevista no artigo 7.º

Mais certifico que consta da escritura da alteração do pacto social
a renuncia à gerência de Eduarda Augusta Ferreira Ribeiro e de José
Alberto Rodrigues de Lima.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2001927894

ANTÓNIO DA COSTA GUIMARÃES, FILHO & C.A, S. A.

Sede: Rua de António da Costa Guimarães, Urgezes,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 14;
identificação de pessoa colectiva n.º 500023530; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 25; números e data das apresentações: 23 e
24/20030530.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi depo-
sitado a acta, de onde consta a cessação de funções de administrado-
res de PME Capital � Sociedade Portuguesa de Capital de Risco, S. A.,
representada por António Manuel Ribeiro Pereira, e de António
Armando Pinto da Rocha, em 23 de Maio de 2002, por destituição.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2001927924

JOSÉ DE ABREU, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 428, Selho (São Jorge), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5542; identificação de pessoa colectiva n.º 503892777; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 22/20030530.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi depo-
sitado na pasta respectiva, a acta, de onde consta a designação para
o cargo de gerente de Pedro Miguel de Azevedo Abreu.

Data da deliberação: 26 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2001927959

JOÃO ALVES PINTO � GESTÃO DE IMÓVEIS
PRÓPRIOS, S. A.

Sede: Rua de Sezim, Candoso (São Tiago), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7467; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 47/20030602.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi depo-
sitado a carta enviada e recepcionada pelo conselho fiscal, de onde
consta a cessação de funções de administrador de João Miguel Alves
Pinto, em 27 de Maio de 2003, por renúncia.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2001928068

VILA NOVA DE FAMALICÃO

VICTOR & VIEIRA � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3607/940929; identificação de pessoa colectiva
n.º 503306150; data da apresentação: 020704.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2002131317

JOÃO CRUZ & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6003/010718; identificação de pessoa colectiva
n.º 505621932; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075186

MACHADO & RIBAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5809/010412; identificação de pessoa colectiva
n.º 505383152; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075194

FIOFIBRA � COMPANHIA PRODUTORA DE FIBRAS
SINTÉTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1575/841203; identificação de pessoa colectiva
n.º 501390332; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003070451

MAGIO � CONFECÇÃO DE ROBES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2762/910531; identificação de pessoa colectiva
n.º 502566299; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075151

AVAL � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7119/030521; identificação de pessoa colectiva
n.º 502159499; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
31/030521.

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

Alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Sede: Rua do Casino, freguesia de Bairro.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

24 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 2003074643

UHI � UNIÃO HIDROELÉCTRICA IBÉRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3798/950728; identificação de pessoa colectiva
n.º 503478440; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 8, 9 e10/030401.

Certifico que na sociedade em epígrafe se procedeu à:
Cessação de funções do gerente Arsacio Lopez Buron.
Data: 14 de Dezembro de 2002.
Causa: por renúncia.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 5.º, os quais passam ter a redacção se-

guinte:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais bens e valores constantes da escrita social, é do mon-
tante de 1 047 475,58 euros e está dividido em três quotas: uma do
valor nominal de 471 364,01 euros da sócia La Union Electro-
-Industrial, SL; uma do valor nominal de 418 990,23 euros da sócia
Sociedade Cooperativa L.da, Benéfica de Consumo de Electricidade
San Francisco de Assis, e uma do valor nominal de 157 121,34 euros,
pertença da sócia A Eléctrica de Moreira de Cónegos, CRL.

§ único. São exigíveis, aos sócios, prestações suplementares pro-
porcionais às respectivas quotas até ao montante global de
299 278,74 euros.

ARTIGO 5.º

A gerência e representação da sociedade, pertence a:
a) Cayetano Más Congost, casado, de nacionalidade espanhola,

residente na Rua de San António de La Florida, Crevillente, Alicante,
Espanha;

b) Ildefonso Serrano Garcia, casado, de nacionalidade espanhola,
residente na Rua de Passeio de Elche, 2, 6.º, Crevilhente, Alicante,
Espanha;

c) Manuel Ribeiro Ferreira, casado, residente na Travessa da Aze-
nha da Lage, 2, freguesia de Moreira de Cónegos, concelho de Gui-
marães;

d) Manuel Perez Más, casado, de nacionalidade espanhola, resi-
dente na Rua de Higueros, 17, Crevillente, Alicante, Espanha.

§ 1.º A sociedade será vinculada pela assinatura de dois gerentes,
sendo uma delas obrigatoriamente a do gerente Manuel Ribeiro
Ferreira.

§ 2.º Os gerentes não serão remunerados, excepto se a assembleia
geral deliberar em sentido contrário.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2002229546

FÁBRICA DE SERRAÇÃO DOS MOUTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 167/600630; identificação de pessoa colectiva
n.º 500206805; data da apresentação: 020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225587

NACIVIAS, SISTEMAS E ENGENHARIAS DE TRÂNSITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7122/030515; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 19/030515.

Certifico que entre Fernando José Coelho e Sousa de Matos, ca-
sado na separação de bens com Daniela Maria Correia Pimenta;
Fernando Manuel Ferreira da Costa Gonçalves, casado na comunhão
de adquiridos com Olga Salazar Coelho Gonçalves; José Carlos da
Costa Toga Machado, casado na comunhão de adquiridos com Maria
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do Carmo Martins da Rocha Toga, e Marco António de Souza, sol-
teiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Nacivias, Sistemas e Engenharias de
Trânsito, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Alves Roçadas, 8, 3.º, direito, fre-
guesia e concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência da sociedade poderá transferir a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como es-
tabelecer sucursais, filiais ou quaisquer outras formas de representa-
ção.

3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e industrialização
de sistemas e engenharias de trânsito, rodoviário e viário. Serviços
prestados, administração e manutenção de tratamentos de dados,
locação e aluguer de serviços, equipamentos e sistemas de trânsito.
Prestação de serviços de projectos e serviços de engenharias de trân-
sito, rodoviários e viários, semafóricos, eléctricos, mecânicos,
software e civil, sua administração e execução. Locação e aluguer de
todos os sistemas e equipamentos, bem como serviços descritos an-
teriormente. Comercialização e ou serviços prestados de equipamen-
tos, sistemas, bem como mobiliário urbano com as forças policiais
ou entidades camarárias e outros organismos governamentais, assim
como e também locação e aluguer dos itens mencionados. Partici-
pações em outras empresas e ou sociedades, como sócia, accionista
ou representadas. Comercialização e ou serviços prestados, sistemas
de velocidade média, fixa, radares móveis ou fixos, sistemas
semafóricos, inovações de equipamentos rodoviários e viários, bem
como em sistemas inteligentes de acessórios de trânsito, material
urbano, películas ou tintas para marcação de sinalização de trânsito,
sistemas de segurança rodoviários e viários, evolução em software
de todos os sistemas mencionados e outros, assim como e também
locação e aluguer dos mesmos itens mencionados. Importação e
exportação, sua comercialização e industrialização, serviços presta-
dos, locação e aluguer de e em todos os sistemas e equipamentos
acima referidos. Sistemas e engenharias de trânsito.

4.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, representado por quatro
quotas: duas iguais do valor nominal de 38 000 euros, pertencentes
uma cada um dos sócios Fernando José Coelho e Sousa Braga de
Matos e Fernando Manuel Ferreira da Costa Gonçalves; uma do valor
nominal de 16 000 euros, pertencente ao sócio José Carlos da Costa
Toga Machado, e uma do valor nominal de 8000 euros, pertencente
ao sócio Marco António de Souza.

2 � Todos os sócios realizaram em dinheiro o valor das suas
quotas, com excepção do sócio José Carlos da Costa Toga Machado,
que apenas realizou 50 % do valor da sua quota, também em dinheiro,
devendo realizar a parte restante, igualmente em numerário, no prazo
de um ano.

5.º

1 � Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade, sempre
que os mesmos se mostrem necessários, os quais vencerão ou não
juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � É expressamente vedado aos sócios o exercício, directo ou
indirecto, de actividade igual ou similar concorrente ao desta socie-
dade, sem autorização expressa obtida em assembleia geral.

3 � A infracção do disposto no número precedente constitui o
infractor na obrigação de indemnizar a sociedade em 2 500 000
euros.

6.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas, quer entre sócios, côn-
juges, ascendentes e descendentes, quer a estranhos, depende do con-
sentimento da sociedade para se tornar eficaz.

2 � Os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo lu-
gar, têm sempre o direito de preferência na alienação e, se mais de
um sócio pretender preferir, a mesma quota será repartida pelos
interessados na proporção das quotas que então possuam.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete a um ou mais gerentes a designar em assembleia
geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Fernando José Coe-
lho e Sousa Braga de Matos.

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

4 � À gerência cabe a gestão corrente das actividades da socie-
dade, nomeadamente e para além de outros poderes legalmente pre-
vistos, dar de arrendamento imóveis, incluindo a faculdade de cele-
brar contratos de locação financeira e confessar, desistir ou transigir
em juízo.

5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente
em cauções, avales, fianças, letras de favor ou abonações.

8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
1) Por acordo com o respectivo titular.;
2) Quando haja sido cedida sem o consentimento da sociedade;
3) Quando seja arrestada, penhorada ou por qualquer outra forma

envolvida em processo judicial que não seja o de inventário obriga-
tório;

4) Quando o seu titular exerça, directa ou indirectamente, activi-
dade igual ou similar à exercida pela sociedade, salvo se for por esta
autorizado para o efeito, ou praticar actos que violem o pacto so-
cial ou as obrigações sociais;

5) No caso de morte do sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

6) Salvo acordo em contrário, o valor da contrapartida será esta-
belecido pela sociedade ao abrigo do artigo 235.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

9.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de retirada a per-
centagem destinada à constituição ou reconstituição da reserva le-
gal, terão o destino que for deliberado em assembleia geral.

10.º

1 � As assembleias gerais, quando a lei não prescreva formalida-
des e prazos diferentes, serão convocadas por meio de cartas
registadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15
dias.

2 � A assembleia geral só poderá deliberar, em primeira convo-
cação, desde que esteja presente ou representado metade do capital
social.

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira de Sá Araújo.
2003086870

JOÃO FERREIRA DA SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6134/010905; identificação de pessoa colectiva
n.º 505584891; data da apresentação: 020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003086730

J. M. LEMOS � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 41 117/961112; identificação de pessoa colectiva
n.º 503764019; data da apresentação: 020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003086617

CARLOS DANIEL TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5765/010223; identificação de pessoa colectiva
n.º 505339439; data da apresentação: 020703.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002122458

GABER � SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO GERAL
DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1531/840503; identificação de pessoa colectiva
n.º 501443886; data da apresentação: 020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003086684

AUTOSANTANA � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3734/950412; identificação de pessoa colectiva
n.º 503407860; data da apresentação: 020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003086609

TRANSPORTES MACHADO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3554/940623; identificação de pessoa colectiva
n.º 503242233; data da apresentação: 020709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2002131392

TRANSPORTES CUNHA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3555/940623; identificação de pessoa colectiva
n.º 503242250; data da apresentação: 020709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2002131384

BOMBAVE � BOMBAS CENTRÍFUGAS E HIDRÁULICAS
DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 728/760810; identificação de pessoa colectiva
n.º 500591652; data da apresentação: 020725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

6 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2002131473

QUINTEIRO � PICHELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6272/011019; identificação de pessoa colectiva
n.º 505703785; data da apresentação: 020725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

6 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2002131465

COMBUSNORTE � COMBUSTÍVEIS NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3697/950215; identificação de pessoa colectiva
n.º 503389714; data da apresentação: 020725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2002131457

MANUEL MENDES CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6287/011023; identificação de pessoa colectiva
n.º 505778939; data da apresentação: 020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2002131295

CONFECÇÕES ANABELA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5884/010528; identificação de pessoa colectiva
n.º 505473577; data da apresentação: 020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2002131350

ADOLAB � SERVIÇOS DE ACABAMENTOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6274/011019; identificação de pessoa colectiva
n.º 505725843.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2003070516

ANIDELF � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4624/980514; identificação de pessoa colectiva
n.º 504154826; data da apresentação: 20020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2003070559

DIANACRIS � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2314/890419; identificação de pessoa colectiva
n.º 502147768; data da apresentação: 20020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2003070591

CENTRO ÓPTICO DE RIBA DE AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4473/971231; identificação de pessoa colectiva
n.º 504052047.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2003070540

AMÉRICO BRANDÃO � MÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6224/011008; identificação de pessoa colectiva
n.º 505602822; data da apresentação: 20020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2003070583

REGISTAVE � CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2893/920218; identificação de pessoa colectiva
n.º 504214861; data da apresentação: 020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003086633

A. M. DIAS FERNANDES � TÊXTEIS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4699/980805; identificação de pessoa colectiva
n.º 504214861; data da apresentação: 020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003086625

NORTE CRIATIVO � DESIGN E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5301/000428; identificação de pessoa colectiva
n.º 504944380; data da apresentação: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

26 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075038

GONDIFÁGUAS � FUROS PARA CAPTAÇÃO
DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5147/991123; identificação de pessoa colectiva
n.º 504173316; data da apresentação: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 2003087567

NORHOUSE � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5827/010426; identificação de pessoa colectiva
n.º 505454386; data da apresentação: 12112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

14 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000450911

HIPERLIGAÇÕES � IMPLEMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7008/030428; identificação de pessoa colectiva
n.º 504999257.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003086587

TÁXI SALGADO & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6011/010719; identificação de pessoa colectiva
n.º 505600528; data da apresentação: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

24 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075011

JARDINS DE RIBA D�AVE � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, TURISMO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5127/991029; identificação de pessoa colectiva
n.º 504408267; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
54/020128.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberam al-
terar o contrato por que a sociedade se vem regendo, quanto ao n.º 1
do artigo 3.º ,com a redacção então aprovada:

3.º

1 � A sociedade tem por objecto a exploração de actividades
lúdicas, culturais, desportivas ou de lazer, actividades de animação
turística, administração e gestão de bens próprios e alheios, indús-
tria e serviços de hotelaria e turismo, arrendamento e aluguer de
espaços, participações de sociedades, projectos e estudos económicos
e marketing.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 4, apresentação n.º 55/
020128; averbamento n.º 1, foi efectuado o seguinte registo:

Cessação de funções, da gerente Marta Maria Shoeppen Allen.
Causa: por renúncia.
Data: 31 de Janeiro de 2002.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002230005

J. VELOSO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5497/21024; identificação de pessoa colectiva
n.º 500147345.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225388
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S. C. V. � SUPERVISÃO E CONTROLO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6226/910823; identificação de pessoa colectiva
n.º 503180726; data da apresentação: 020727.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225385

TÊXTEIS COLMAÇO � INDÚSTRIA DE COLCHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3681/950119; identificação de pessoa colectiva
n.º 503343552; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225383

DIAS RIBEIRO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1567/841031; identificação de pessoa colectiva
n.º 501470352; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225381

PEREIRA & AZEVEDO � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5922/010618; identificação de pessoa colectiva
n.º 505516365; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225379

CEGONHEIRA � INDÚSTRIA DE MÁQUINAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3657/941213; identificação de pessoa colectiva
n.º 503343080; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

1 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225378

PASUAL � FÁBRICA DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2229/881129; identificação de pessoa colectiva
n.º 502074450; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225375

JOAQUIM DE OLIVEIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º S/N/381024, data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225374

DELOS � FRADELOS, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1786/860807; identificação de pessoa colectiva
n.º 501701729; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225373

RICON � RIBEIRÃO, CONFECÇÕES TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 574/730914; identificação de pessoa colectiva
n.º 500232636; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225372

BRICA E BORDA � BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4193/970130; identificação de pessoa colectiva
n.º 503825450.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225371

OLIVEIRA & SEARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2223/881122; identificação de pessoa colectiva
n.º 502076102; data da apresentação: 020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225370

SEARA � INDÚSTRIA DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 643/750403; identificação de pessoa colectiva
n.º 500408203; data da apresentação: 020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225369

SAMEIRO FERREIRA & IRMÃ � INDÚSTRIA
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6230/011009; identificação de pessoa colectiva
n.º 505740320; data da apresentação: 020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225368
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SÁ CARNEIRO & GRANJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1214/810504, data da apresentação: 020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225367

FUSMAVE � FUNDIÇÃO SERRALHARIA MECÂNICA
DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 22 876/890321; identificação de pessoa colectiva
n.º 502131713; data da apresentação: 020725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000225366

REIS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 775/770404; identificação de pessoa colectiva
n.º 500658544; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225365

CORCELTEX � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5558/000704; identificação de pessoa colectiva
n.º 504979450; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225364

FÁBRICA DE CONFECÇÕES PINHEIRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 720/760621; identificação de pessoa colectiva
n.º 500601577; data da apresentação: 020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225363

METALIZAÇÃO A. LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1260/810916; identificação de pessoa colectiva
n.º 501195912; data da apresentação: 020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225362

CLÍNICA DENTÁRIA DR. CÉSAR LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2655/901016; identificação de pessoa colectiva
n.º 502432713; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225361

AMADEU FARIA & NUNES � CONFECÇÃO ARTIGOS
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6072/010810; identificação de pessoa colectiva
n.º 505445786; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225360

NATÉRCIA RIBEIRO � CONTABILIDADE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6072/010810; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225359

J. AZEVEDO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3802/950731; identificação de pessoa colectiva
n.º 503479225; data da apresentação: 030705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225311

AÇOMETAL � METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4228/960619; identificação de pessoa colectiva
n.º 501327045; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225313

ALBERTO & GRACINDA CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5133/991109; identificação de pessoa colectiva
n.º 504717383; data da apresentação: 020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225357

INCRIVELAUTO � REPARAÇÕES AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6217/011004; identificação de pessoa colectiva
n.º 505232227; data da apresentação: 020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225355
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ARANTES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4208/970225; identificação de pessoa colectiva
n.º 503926965; data da apresentação: 020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225353

SUHAC-ACTIVE, INDÚSTRIAS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3961/951115; identificação de pessoa colectiva
n.º 502654147; data da apresentação: 020724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225351

SUHAC C. C. � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3959/951115; identificação de pessoa colectiva
n.º 502759992; data da apresentação: 020724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225349

ACÁCIO MAIA � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6412/011228; data da apresentação: 020724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225347

AUTO RIBEIRENSE � REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6110/010827; identificação de pessoa colectiva
n.º 505674750; data da apresentação: 020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225345

ANTÓNIO & AMADEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5227/000210; identificação de pessoa colectiva
n.º 504849115; data da apresentação: 020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225343

CONFECÇÕES A. M. AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5004/990608; identificação de pessoa colectiva
n.º 504353071; data da apresentação: 020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225340

RODRIGUES COSTA � MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3916/960105; identificação de pessoa colectiva
n.º 503571741; data da apresentação: 0207024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225339

COLCHOART � INDÚSTRIA DE COLCHÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4687/980722; identificação de pessoa colectiva
n.º 504212729; data da apresentação: 0207024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225336

MOTA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 956/790517; identificação de pessoa colectiva
n.º 500841608; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225332

MARIA JOSÉ ARAÚJO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5067/900817; identificação de pessoa colectiva
n.º 504337920; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000225330

MALHAS PINHEIRO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2851/911126; identificação de pessoa colectiva
n.º 502658533; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225328

FÁTIMA CARVALHO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6105/010823; identificação de pessoa colectiva
n.º 505662124; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225326
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CONSTRUÇÕES SILVÉRIO SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5057/990802; identificação de pessoa colectiva
n.º 504584057; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225324

GUISILVA � CONFECÇÃO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4852/981229; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225322

FERREIRA DA COSTA & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2091/880627; identificação de pessoa colectiva
n.º 502006153; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225319

BORDADOS ARTÍSTICOS DE REIS & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2043/880321; identificação de pessoa colectiva
n.º 501956115; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225317

FAMEMPRENDE � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5267/000328; identificação de pessoa colectiva
n.º 504909690; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225315

FERPRECIS � FERRAMENTARIA DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4490/980116; identificação de pessoa colectiva
n.º 504051709; data da apresentação: 030705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225310

SGI � SOCIEDADE DE GESTÃO INTEGRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3508/940404; identificação de pessoa colectiva
n.º 503210366; data da apresentação: 020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225308

AGRO POLEN � SOCIEDADE
DE HORTOFLORICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2916/920311; identificação de pessoa colectiva
n.º 502719281; data da apresentação: 030705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225358

HENRIQUE SAMPAIO � SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5708/001228; identificação de pessoa colectiva
n.º 502122552; data da apresentação: 020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225356

LOUSOAREIAS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3949/960209; identificação de pessoa colectiva
n.º 503597708; data da apresentação: 020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225354

ESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PORTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4870/990118; identificação de pessoa colectiva
n.º 504498886; data da apresentação: 020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225352

IMOBILIÁRIA DO VINHAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2487/900228; identificação de pessoa colectiva
n.º 502304685; data da apresentação: 20020711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000225350

LIDERNET � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4091/960925; identificação de pessoa colectiva
n.º 503728438; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
43/020118.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
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Artigo alterado: 4.º
Reforço: 502 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção e em reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Joaquim Pinto Machado;
2) Sérgio Manuel Cardoso Machado, com 2500 euros cada um.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

4 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000224163

ALARMES ATLÂNTICO � EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3503/940329; identificação de pessoa colectiva
n.º 503187798; data da apresentação: 20020711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000225348

J. DO VALE & PIMENTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 575/730917; identificação de pessoa colectiva
n.º 500365741; data da apresentação: 20020711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000225346

MABOF � COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4497/980126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504074857; data da apresentação: 20020711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000225344

BARBOMIL � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5928/010620; identificação de pessoa colectiva
n.º 505552248; data da apresentação: 20020711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitadas as contas relativas ao ano de 2001.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000225342

TORRES NOGUEIRA & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5891/010529; identificação de pessoa colectiva
n.º 505504200; data da apresentação: 20020711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000225341

PETRO JOANE � COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4191/970129; identificação de pessoa colectiva
n.º 503825425; data da apresentação: 20020711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000225338

RAMOS & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1255/810824; identificação de pessoa colectiva
n.º 501212426; data da apresentação: 20020711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000225337

PANEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3594/940908; identificação de pessoa colectiva
n.º 503289485; data da apresentação: 20020711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000225335

SOUSA LOPES & MORGADO � CONSTRUÇÃO
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5626/000929; identificação de pessoa colectiva
n.º 505070383; data da apresentação: 20020711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000225333

VALE MENDONÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4857/990106; identificação de pessoa colectiva
n.º 504349406; data da apresentação: 20020725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000225331

PRESTICLASS � MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA
A VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5238/000223; identificação de pessoa colectiva
n.º 504882562; data da apresentação: 20020725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000225329
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FRANCLIM CARNEIRO & C.A, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5106/991008; identificação de pessoa colectiva
n.º 504516604; data da apresentação: 20020725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000225327

CONSTRUÇÕES GABRIEL & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2551/900719; identificação de pessoa colectiva
n.º 502388587; data da apresentação: 20020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 1000225325

SÓNIA BELO � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5606/000912; identificação de pessoa colectiva
n.º 505145419; data da apresentação: 020727.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225323

FÁBRICA DE MALHAS RENANIA DE SILVA & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1978/870901; identificação de pessoa colectiva
n.º 501872744; data da apresentação: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225320

HIDROJACTO � TRATAMENTO DE ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5335/000602; identificação de pessoa colectiva
n.º 502257660; data da apresentação: 020527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225318

MACEDO & MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 621/741231; identificação de pessoa colectiva
n.º 500376832; data da apresentação: 020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225316

CARLOS DE CASTRO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2437/891229; identificação de pessoa colectiva
n.º 502265566; data da apresentação: 020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225314

ABÍLIO DA COSTA ARAÚJO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 365/670509; identificação de pessoa colectiva
n.º 500006520; data da apresentação: 020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225312

SUCATRANS � TRANSFORMAÇÃO DE SUCATAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3971/960306; identificação de pessoa colectiva
n.º 503621102; data da apresentação: 020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 1000225309

PREDICAMBAS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4571/980319; identificação de pessoa colectiva
n.º 504129597; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075224

MALUAZE � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2675/901214; identificação de pessoa colectiva
n.º 502470658; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

29 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075119

RIBEIRO & PASSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3926/960112; identificação de pessoa colectiva
n.º 503595837; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075259

CHURRASQUEIRA MONTENEGRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4071/960808; identificação de pessoa colectiva
n.º 503705861; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075240
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FACETIL � ACESSÓRIOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4295/970318; identificação de pessoa colectiva
n.º 503204420; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075330

COSTA & CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 724/760705; identificação de pessoa colectiva
n.º 500598029; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075313

HOPE � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5120/991020; identificação de pessoa colectiva
n.º 504711512; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

29 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075127

PUBLIDUPLO � MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6178/010919; identificação de pessoa colectiva
n.º 505693313; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

29 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075100

MESQUITA & DAMIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1263/810911; identificação de pessoa colectiva
n.º 501262270; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075275

ALVES & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 913/780912; identificação de pessoa colectiva
n.º 500796734; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003070400

PINTO & BANDEIRA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6083/010814; identificação de pessoa colectiva
n.º 505444976; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075097

FERNANDES & MEIRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4383/970908; identificação de pessoa colectiva
n.º 503859397; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

28 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075054

PASSAMAR � PASSAMANARIAS MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2494/900319; identificação de pessoa colectiva
n.º 502321962; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075267

IBERTELAS � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4565/980317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504129228; data da apresentação: 020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075232

COSI � INDÚSTRIA DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3229/930526; identificação de pessoa colectiva
n.º 503021679; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075321

NIFIOS, COMÉRCIO DE FIOS PARA A INDÚSTRIA
TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3934/960122; identificação de pessoa colectiva
n.º 504107704; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003070427

HORTO DE JOANE � COMÉRCIO DE PLANTAS
DE CARVALHO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5269/000329; identificação de pessoa colectiva
n.º 504610821; data da apresentação: 020628.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075135

JAIME SERRA PIMENTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1655/850912; identificação de pessoa colectiva
n.º 501565540; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
13/021223.

Certifico que foi depositado a acta, de onde consta a designação
do gerente Rui Miguel Branco Pimenta, em 2 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

13 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2000431909

FRANCISCO PINA FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2213/881027; identificação de pessoa colectiva
n.º 502058510; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003070389

ISOIBÉRICA � ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4230/970317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504107704; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003070419

PREDIFUTURO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5146/991122; identificação de pessoa colectiva
n.º 504761064; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003070435

ROCHALARMES � SISTEMAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5337/000602; identificação de pessoa colectiva
n.º 504990810; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075208

PINTO & MOTAS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5047/990726; identificação de pessoa colectiva
n.º 504555251; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003070370

CARLA COSTA � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5271/000329; identificação de pessoa colectiva
n.º 504927612; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075216

AIDA MARIA MACHADO & FILHOS � COMPRA, VENDA
E ARRENDAMENTOS DE BENS IMOBILIÁRIOS
E ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS POR CONTA
DE OUTREM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5168/991217; identificação de pessoa colectiva
n.º 504606549; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2003075160

MIRAFIOS � SOCIEDADE DE FIAÇÃO E TECIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 375/670911; identificação de pessoa colectiva
n.º 500194017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003070346

RIBEIRO & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5824/010423; identificação de pessoa colectiva
n.º 505426080; data da apresentação: 020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2002131368

CONSTRUÇÕES VEIGA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6122/010903; identificação de pessoa colectiva
n.º 505599252; data da apresentação: 020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2002131325

FLÁVIO � SUBEMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5923/010618; identificação de pessoa colectiva
n.º 505537540; data da apresentação: 020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2002131333
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AVALIAR � CONSULTADORIA INDUSTRIAL
E AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5294/000413; identificação de pessoa colectiva
n.º 503619353; data da apresentação: 020708.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2002131406

FRANCISCO COELHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 344/660216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500119317; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
49/020115.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigos alterados: 1.º e corpo do 3.º
Reforço: 100 482 000$, realizado em dinheiro, subscrito pelos

sócios Francisco José, com uma quota de 65 325 350$; Manuel
Agostinho, com uma quota de 36 150$, e Fernando Jorge, com uma
quota de 15 072 300$, em reforço das respectivas quotas, e pela nova
sócia Áurea Fernanda, com uma quota de 20 048 200$.

Sede: Rua de Vasconcelos e Castro, 63, 1.º, Vila Nova de Fama-
licão.

Capital: 1 000 000 de euros.
Sócios e quotas:
1) Francisco José Maia Coelho, com 675 000 euros (bem pró-

prio);
2) Manuel Agostinho Maia Coelho, casado com Sandra Maria

Mesquita Fonseca na separação, com 75 000 euros;
3) Fernando Jorge Maia Coelho, com 150 000 euros;
4) Áurea Fernanda Maia Coelho, casada com Paulo Joaquim Cor-

reia Simões na separação, com 100 000 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

2 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 2002220778

ABÍLIO DUARTE TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6867/020117; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 34/020117.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Abílio Duarte Teixeira, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua do Outeiro, 84, freguesia de Ribeirão,
concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
social para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, bem como criar sucursais, filiais, agências ou quais-
quer outras formas de representação social.

3.º

A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação de veícu-
los automóveis mais concretamente rebobinagem de turbinas e mo-
tores, rectificação de colaças, válvulas e pistões.

4.º

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

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros.

6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos e
condições a deliberar em assembleia geral.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não, compete a um ou mais gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Abílio Duarte Teixeira.
3 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos

é suficiente a assinatura de um gerente.

8.º

A cessão de quotas é apenas livre entre sócios; carecendo a ces-
são a estranhos do consentimento da sociedade, ficando conferido a
esta, em primeiro lugar, e em segundo lugar, aos sócios não ceden-
tes, o direito de preferência na aquisição.

9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de efectuadas
as amortizações, reintegrações, provisões e encargos, terão o des-
tino que lhes for dado em assembleia geral, com respeito pela reser-
va legal.

Está conforme.

4 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 2002220794

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA NOVA
DE FAMALICÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 34/990712; identificação de pessoa colectiva
n.º 504511734; data da apresentação: 020722.

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002122482

RECLER � ACESSÓRIOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4411/971017; identificação de pessoa colectiva
n.º 503989711; data da apresentação: 20020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2003070613

FERREIRA DA SILVA & SILVA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3506/900321; identificação de pessoa colectiva
n.º 502320508; data da apresentação: 20020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2003070567

MARTINS RIBEIRO & RIBEIRO � CARDAÇÃO
E TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5629/000102; identificação de pessoa colectiva
n.º 505137569.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2003070532

CONFECÇÕES ROSA FERNANDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6271/011019; identificação de pessoa colectiva
n.º 505661713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2003070524

DELFIM ABREU � MALHAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4825/981124; identificação de pessoa colectiva
n.º 504290908; data da apresentação: 20020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2003070575

NUNO RICARDO SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4617/980507; identificação de pessoa colectiva
n.º 504154745; data da apresentação: 20020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2001.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2003070605

CUNHAFER � CONSTRUÇÃO E AQUECIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2987/920625; identificação de pessoa colectiva
n.º 502795514; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
35/020117.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2 106 025$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios José Maria, com uma quota de 1 835 254$, e Maria Arminda,
com uma quota de 270 771$ e em reforço das respectivas quotas.

Capital: 12 500 euros.
Sócios e quotas:
1) José Maria Ribeiro da Cunha, com 10 900 euros;
2) Maria Arminda Ferreira da Silva, com 1600 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

4 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 2002220808

RODRIGO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2077/880524; identificação de pessoa colectiva
n.º 501987827; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
16/020121.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção e em reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Carlos Rodrigo Pereira Fernandes da Silva, com 4500 euros;
2) Maria de Jesus Faria da Silva, com 500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

4 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 2002220816

4N � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3795/950724; identificação de pessoa colectiva
n.º 503478571; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
32/011228.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberam:
a) Aumentar o capital social para 2 004 820$, sendo o valor do

aumento de 4820$, realizado na modalidade de novas entradas em
dinheiro, nele participando todos os sócios, na proporção das res-
pectivas quotas, quantias com que reforçam o valor das mesmas;

b) Redenominar o valor das quotas e alterar o capital social para
euros;

c) Alterar o contrato social, no que concerne aos artigos 1.º, 2.º
e 3.º, nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de 4N � Comércio Internacio-
nal de Têxteis, L.da, e tem a sua sede no pavilhão n.º 3, lugar de São
de Pedra Leital, freguesia de Requião, concelho de Vila Nova de
Famalicão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso, compra,
venda, importação, exportação de artigos de vestuário e acessórios
de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros, representado por três quotas: uma do valor nominal de 5000
euros, pertencente ao sócio Luís Manuel Barros Nunes; uma do va-
lor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Sandra Maria da Silva
Cadilhe Nunes, e uma do valor nominal de 2500 euros, pertencente
ao sócio Ricardo Manuel Barros Nunes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002228710

ARMADE � FÁBRICA DE RECUPERADOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2107/880324; identificação de pessoa colectiva
n.º 501956166; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
8/020110.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberaram
proceder ao aumento de capital.

Capital: reforçado com 513 255$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios Vítor Manuel Rodrigues de Carvalho e Fernando
Rodrigues de Carvalho, com 6025$ cada, e por Augusto Manuel
Rodrigues de Carvalho, com 501 205$, o qual é admitido como novo
sócio, pelo que passa a 27 500 euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) Vítor Manuel Rodrigues de Carvalho, supra-identificado, com

12 500 euros;
2) Fernando Rodrigues de Carvalho, supra-identificado, com 12 500

euros;
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3) Augusto Manuel Rodrigues de Carvalho, casado com Maria Alice
Sousa Ferreira Carvalho, na comunhão de adquiridos, com 2500 euros.

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 5.º, os quais passam a ter a redacção se-

guinte:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 27 500
euros, representado por três quotas, sendo: duas do valor nominal de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Vítor Manuel
Rodrigues de Carvalho e Fernando Rodrigues de Carvalho, e uma do
valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Augusto Manuel
Rodrigues de Carvalho.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não compete a um ou mais gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos são

necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro
Gouveia. 2002220956

VILA VERDE

CLIMATIZAÇÕES SÉRGIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 534/
970410; identificação de pessoa colectiva n.º 503991635; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 16/20030507.

Certifico que, por escritura, foi alterado o artigo 3.º, os n.os 1 e 2
do artigo 4.º e aditado o artigo 8.º, os quais ficaram com a redacção
seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de 1250 euros
e outra do valor nominal de 2500 euros, pertencentes ao sócio
Bernardo Sérgio Gomes Araújo, e outra do valor nominal de 1250
euros, pertencente à sócia Paula Cristina Gomes Martins.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes, sócios ou não
sócios, eleitos em assembleia geral, sendo já gerente o sócio Ber-
nardo Sérgio Gomes de Araújo.

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

3 � (Mantém-se.)
8.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao dobro do capital existente à data da deliberação, por deli-
beração unânime tomada em assembleia geral, nos termos e condi-
ções estabelecidos na mesma assembleia.

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

Está conforme.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2000235298

BRAGANÇA

MIRANDELA

ESTÉTICA AUTOMÓVEL � LIMPEZA DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 792;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/22052003.

Constituição de sociedade

No dia 5 de Maio de 2003, no Cartório Notarial de Mirandela,
perante mim, licenciada Margarida Isabel Pimenta Ferreira de Oli-
veira, respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Alberto Augusto Correia, contribuinte fiscal n.º 212518828,
portador do bilhete de identidade n.º 11827715, de 5 de Novembro
de 1999, dos Serviços de Identificação Civil de Bragança, casado sob
o regime da comunhão de adquiridos com Sónia Maria Feio Correia,
natural da freguesia e concelho de Mirandela, onde reside na Quinta
da Cruz, lote 22;

2.ª Marlene de Fátima Feio, contribuinte fiscal n.º 222742615, por-
tadora do bilhete de identidade n.º 11479805, de 27 de Junho de 2000,
dos Serviços de Identificação Civil de Bragança, solteira, maior,
natural da freguesia e concelho de Mirandela, onde reside no
Loteamento Urbimira, lote 26.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade.

Declararam os outorgantes:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, nos

termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Estética Automóvel � Limpeza
de Interiores, L.da, e tem a sua sede na Rua da República, 195, fre-
guesia e concelho de Mirandela.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a limpeza de interiores de automó-
veis; venda de acessórios para automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencentes cada uma delas a cada um dos só-
cios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica
afecta a ambos os sócios, desde já designados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens móveis, designadamente via-

turas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende de prévio consentimento da
sociedade, a quem é reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, cabendo este direito, em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

Declararam ainda os outorgantes:
Que já se encontra efectuado o depósito da totalidade do capital social.
Que os gerentes designados ficam desde já autorizados a levantar

as importâncias depositadas em nome da sociedade para fazer face
às despesas de constituição e registo da mesma e outras necessárias
à prossecução da sua actividade.

Está conforme o original.

A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel Raimundo Santos.
2001744811

VINHAIS

ANICETO AUGUSTO MARTINS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 61;
identificação de pessoa colectiva n.º 501817131.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas de exercício do ano de 2002.

29 de Maio de 2003. � A Conservadora, Armandina Alves Agrochão.
2001822464
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CASTELO BRANCO

COVILHÃ

VICENTE OLIVEIRA � CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2849/
20021129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20021129.

Certifico que, por Vicente Cruz de Oliveira, casado com Maria
Ermelinda Santos Ribeiro Oliveira na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vicente Oliveira � Contabilidade,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Furriel Miliciano
Aníbal José Pereira Casteleiro, 36-B, freguesia de Peso, concelho da
Covilhã.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá, 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 sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas e desde que em sociedades por quotas não fique na situação de
único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e aluguer de
longa duração, bem como tomar de arrendamento imóveis necessá-
rios à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo de-
finitivo, e a levantar o capital social depositado, a fim de custear as
despesas de constituição e registo de sociedade, a aquisição de equi-
pamento e instalação da sede social, despesas estas que a sociedade
assume logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Proença
Serra dos Santos. 2000408184

BERAL TIN AND WOLFRAM (PORTUGAL), S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 972/
730904; identificação de pessoa colectiva n.º 500044708.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta própria, os documentos de prestação de contas, rela-
tivos ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Março de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 1000225249

COVIPONTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2851/
20021204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20021204.

Certifico que, por António Alves, casado com Maria Elvira Duarte
Silva, e Mário Rui da Silva Alves, casado com Maria Margarida Costa
Ferreira Calado Alves, todos na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COVIPONTE � Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede no Largo de Santo António,
lote 107, freguesia da Covilhã (São Martinho), concelho da Covilhã.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros e corresponde à soma de duas iguais dos valores nominais de
25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios António
Alves e Mário Rui da Silva Alves.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Proença
Serra dos Santos. 2000408214
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CONSTRUÇÕES PEREIRA BONIFÁCIO & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2854/
20021220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20021220.

Certifico que entre Luís Pereira Bonifácio e mulher, Maria de Jesus
Lucas Ramos, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Pereira Bonifácio
& Ramos, L.da, e tem a sua sede na Estrada Municipal, 16, freguesia
de Erada, concelho da Covilhã.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Luís Pereira Bonifácio e Maria de Jesus Lucas Ramos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Luís Pe-
reira Bonifácio.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 vezes o capital social.

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

Conferida, está conforme.

12 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena Ne-
ves da Costa Bicho. 2000408753

JAIME DE JESUS MADALENO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2855/
20021220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20021220.

Certifico que, por Jaime de Jesus Madaleno, casado com Maria da
Conceição Matos Ferreira na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jaime de Jesus Madaleno, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Quinta das Eduardas, lugar de Nossa
Senhora do Carmo, freguesia de Teixoso, concelho da Covilhã.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de frutas,
legumes e batatas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá, 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 sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas e desde que em sociedades por quotas não fique na situação de
único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

15 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena Ne-
ves da Costa Bicho. 2000408761

FUNDÃO

SERRAÇÃO E MÓVEIS DO FUNDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 33/
590307; identificação de pessoa colectiva n.º 500245851.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva, os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

5 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da Silva
Costa. 2001463510

FUNDAL � INDÚSTRIAS DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 69/
670810; identificação de pessoa colectiva n.º 500122350.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva, os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

5 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da Silva
Costa. 2001463537
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RMM � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 488/
921019; identificação de pessoa colectiva n.º 502864311.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva, os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

5 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da Silva
Costa. 2001463545

STEPER � SOCIEDADE TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS
DE PERFURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 502/
930122; identificação de pessoa colectiva n.º 502917377.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva, os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

5 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da Silva
Costa. 2001463456

HABIGARDUNHA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1024/
20020125; identificação de pessoa colectiva n.º 505960389.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva, os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

5 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da Silva
Costa. 2001463464

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOBATO & OPINIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 245/
840604; identificação de pessoa colectiva n.º 501466509.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva, os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da Silva
Costa. 2001463324

PENAMACOR

PENAZEITES � AZEITES TRADICIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula n.º 87/
971217; identificação de pessoa colectiva 504029525; inscrição
n.º 16; número e data de apresentação 9/030522.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social em 475 685,20 euros, e alterado o artigo 3.º
do pacto social, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinheiro,
é de 760 000 euros, dividido em duas quotas: uma de 404 000 euros,
pertencente ao sócio Alfredo José Mendes Ferreira, e uma de 356 000
euros, pertencente ao sócio João Calça Realinho.

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

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante, em exercício, Ana Maria
Monteiro Coutinho. 2001778325

KARICA � CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula n.º 112;
identificação de pessoa colectiva n.º 505382962; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 11 e 12/030522.

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

1) O gerente Firmino de Jesus Ramos Nabais, cessou as suas fun-
ções de gerente, por renúncia, em 22 de Abril de 2003;

2) Alteração parcial do pacto, quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais
ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros e encon-
tra-se dividido em duas quotas do valor nominal de 2500 euros cada
uma, pertencentes ao sócio Tiago Porta Ramos Raposo.

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo do capi-
tal social, na proporção das respectivas quotas, mediante delibera-
ção por unanimidade, em assembleia geral.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso, que forem
acordadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao
sócio Tiago Porta Ramos Raposo, desde já designado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a interven-
ção de um gerente

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

Está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante, em exercício, Ana Maria
Monteiro Coutinho. 2001778341

PROENÇA-A-NOVA

COOPERATIVA DOS PRODUTORES FLORESTAIS
E OLIVÍCOLAS DA FOZ DA AMIEIRA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º  19/21042003; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506349179; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/21042003.

Certifico que Fernando Martins da Mata, casado com Maria do
Céu Silva Alves Mata na comunhão de adquiridos; José António
Farinha, casado com Maria do Céu Alves na comunhão geral de bens;
Manuel do Carmo Farinha, casado com Maria do Rosário do Carmo
Farinha na comunhão geral; Luís Manuel Fernandes Farinha Tavares,
solteiro, maior; Manuel Farinha Nogueira, casado com Carminda
Barata Farinha Nogueira na comunhão geral de bens; Manuel Marçal,
casado com Virgínia Farinha na comunhão geral; José Maria Alves
Farinha, casado com Maria de Lurdes Farinha Martins no regime da
comunhão geral; João da Silva, casado com Fernanda Alves Ribeiro
Pires da Silva na comunhão de adquiridos; Fernando Martins, casado
com Maria Celeste Dias Martins na comunhão de adquiridos, e Alfredo
Martins Alfaiate, casado com Maria da Conceição Lopes Pereira
Alfaiate na comunhão geral de bens, constituíram entre si uma co-
operativa do ramo agrícola, com a denominação em epígrafe, a qual
se rege pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A cooperativa adopta a denominação de Cooperativa dos Produ-
tores Florestais e Olivícolas da Foz da Amieira, C. R. I., e tem a sua
sede no lugar de Foz da Amieira, freguesia e concelho de Proença-
-a-Nova.

ARTIGO 2.º

É uma cooperativa do primeiro grau, do ramo agrícola, e tem por
objecto principal a preparação de produtos florestais e lagar de azeite,
podendo exercer como actividades secundárias, todas as que não forem
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proibidas por lei e não sejam incompatíveis com o objecto social,
com o sector cooperativo em que se insere e os princípios coopera-
tivos.

ARTIGO 3.º

A Cooperativa é constituída por tempo indeterminado, a partir
do dia da sua constituição.

ARTIGO 4.º

1 � São órgãos da Cooperativa a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

2 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente,
um vice-presidente e dois secretários.

3 � A direcção será composta por um presidente e dois vogais,
um dos quais substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimen-
tos.

4 � O conselho fiscal será composto por um presidente e dois
vogais.

ARTIGO 5.º

A Cooperativa obriga-se mediante as assinaturas conjuntas de dois
membros da direcção, um dos quais será, imperativamente, o presi-
dente, salvo para actos de mero expediente, em que será suficiente
a assinatura de qualquer membro da direcção.

ARTIGO 6.º

Os mandatos dos titulares dos órgãos sociais terão a duração de
três anos e cada titular não poderá ser eleito, para o mesmo órgão,
por mais de dois triénios consecutivos.

ARTIGO 7.º

1 � O capital social da Cooperativa é variável e ilimitado, sendo
no montante mínimo inicial de 5000 euros.

2 � O capital social é representado por títulos de capital, que são
no montante de 20 euros cada, no caso do capital mínimo inicial
correspondente a 25 títulos de capital, pertencentes a cada um dos
fundadores e já integralmente realizado em dinheiro.

3 � O capital mínimo inicial poderá ser elevado, uma ou mais
vezes, por mera deliberação da assembleia geral, mediante a emissão
de novos títulos de capital, a subscrever pelos cooperadores.

ARTIGO 8.º

A entrada mínima de cada novo cooperador será definida em fun-
ção da sua produção agrícola média no ano anterior e, ainda, da pro-
dução previsível com que pretende concorrer para a actividade da
Cooperativa, segundo tabela a definir em assembleia geral, não po-
dendo, contudo, ser inferior a 100 euros e a que no caso, correspondem
cinco títulos de capital, a realizar em dinheiro, no acto de subscri-
ção.

ARTIGO 9.º

1 � Os títulos de capital são transmissíveis inter vivos ou mortis
causa, nos termos da lei, mediante autorização da direcção e com a
condição de o adquirente ou sucessor ser, ao tempo, cooperador, ou
reunir as condições necessárias para tal, solicitando a sua admissão.

2 � A transmissão inter vivos opera-se pelo endosso do título que
se transmite assinado pelo transmitente, pelo adquirente e por quem
obrigar a Cooperativa, sendo averbada no livro de registo.

3 � A transmissão mortis causa opera-se pela apresentação de
um documento comprovativo da qualidade de herdeiro ou legatário,
sendo averbada em nome do titular, no livro de registo e nos títulos,
os quais deverão ser assinados por quem obriga a Cooperativa e pelo
herdeiro ou legatário.

§ único. Contudo, sendo vários os herdeiros ou legatários e en-
quanto a respectiva herança estiver indivisa, deverão escolher um
só de entre todos que os represente na Cooperativa, todos mantendo,
no entanto, o direito a proceder à moagem da sua quota-parte na
azeitona do autor da sucessão ou legado, até à outorga da respectiva
partilha.

4 � Não podendo operar-se a transmissão mortis causa, os su-
cessores têm direito a receber o montante dos títulos do autor da
sucessão, sendo o pagamento efectuado segundo o valor nominal,
corrigido em função da quota-parte dos excedentes ou prejuízos que
caberiam ao autor da sucessão e, bem assim, das reservas não obri-
gatórias.

ARTIGO 10.º

Para além das reservas legais obrigatórias, poderão ser criadas duas
reservas:

1) Reserva de investimento, destinada a renovar e repor a capa-
cidade produtiva da Cooperativa e que será constituída por uma per-

centagem sobre os excedentes líquidos anuais provenientes de ope-
rações com cooperadores, a definir em assembleia geral, por pro-
posta da direcção e, ainda, por uma percentagem dos excedentes lí-
quidos anuais provenientes de operações com terceiros, a definir em
assembleia geral, mas que não poderá ser inferior a 40 %, ou per-
centagem à data legalmente exigível;

2) Reserva de conservação e gestão corrente, destinada à conser-
vação e manutenção do edifício do lagar, pagamentos de energia
eléctrica, água e gás, e, ainda, de quaisquer contribuições fiscais, sendo
constituída por percentagem sobre os excedentes líquidos prove-
nientes de operações, com cooperadores e com terceiros, a fixar em
assembleia geral e por um valor pago anualmente por cada coope-
rador, também definido em assembleia geral e específico para esta
reserva.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral, elaborará regulamentos internos, vinculativos
para os cooperadores e cuja violação implicará a exclusão do coope-
rador, por deliberação da assembleia geral, precedida de processo
escrito, com garantia do contraditório.

ARTIGO 12.º

Para além do disposto no artigo anterior, poderão ser excluídos,
mediante processo e decisão legais, os cooperadores que, nomeada-
mente, passem a negociar ou agir de forma concorrencial com a
Cooperativa; negoceiem produtos ou bens que hajam adquirido atra-
vés da Cooperativa, transfiram para outros, benefícios próprios dos
cooperadores; sejam declarados em estado de falência fraudulenta ou
insolvência; sejam demandados judicialmente pela Cooperativa e
condenados por sentença transitada em julgado.

ARTIGO 13.º

Para a realização dos seus fins e com respeito pela lei e pelos
princípios cooperativos, a Cooperativa poderá desenvolver formas
de cooperação ou de participação, com quaisquer entidades públicas
ou privadas, nomeadamente filiando-se em cooperativas de grau
superior, ou participando em associações e, bem assim, permitindo
aos cooperadores a inscrição em associações ou outras organizações
em que possam participar, sem que isso implique a perda da sua qua-
lidade de cooperador, ou de qualquer regalia inerente, sem prejuízo
do disposto nos artigos 11.º e 12.º

ARTIGO 14.º

Os presentes estatutos poderão ser alterados em assembleia geral,
em sessão extraordinária expressamente convocada para o efeito,
nos termos da lei.

ARTIGO 15.º

Em tudo quanto nestes estatutos for omisso, regerá o Código
Cooperativo e a legislação sectorial aplicável às cooperativas agrí-
colas.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001797249

SERTÃ

CARLUNA � CAFETARIA, L.DA

Sede: Vale da Froca, Pedrógão, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 555/
961204; identificação de pessoa colectiva n.º 503785121; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/030514.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Março de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Junho de 2003. � A Conservadora, Gina Maria Barata dos
Reis. 2001809956
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VILA DE REI

VILREIOVO � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE OVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula n.º 18/
921023; identificação de pessoa colectiva n.º 502863340.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002, em 29 de Maio de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Junho de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2001824530

COIMBRA

CANTANHEDE

MANUEL PEREIRA CALHABÉU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 933/971205; identificação de pessoa colectiva n.º 504023241;
data da apresentação: 030527.

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

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria Bessa
da Silva Branco. 2001257538

CNP � COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1019/981120; identificação de pessoa colectiva n.º 504278754;
data da apresentação: 030528.

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

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria Bessa
da Silva Branco. 2001257546

COSTA & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 311/800910; identificação de pessoa colectiva n.º 501074414;
data da apresentação: 030527.

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

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria Bessa
da Silva Branco. 2001257520

INTERAPOIO � CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 745/941213; identificação de pessoa colectiva n.º 503328456;
data da apresentação: 030523.

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

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria Bessa
da Silva Branco. 2001257694

GÓIS & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 127/680122; identificação de pessoa colectiva n.º 500963592;
data da apresentação: 030523.

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

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria Bessa
da Silva Branco. 2001257465

LOURO & BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 516/891122; identificação de pessoa colectiva n.º 502253517;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/030528.

Certifico que, por deliberação de 8 de Maio de 2003, foi deslocada
a sede social da sociedade identificada em epígrafe, dentro do mesmo
concelho, para a Rua Central Norte, 42, lugar e freguesia de Vilamar.

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

Conferida, está conforme.

5 de Junho de 2003. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria Da-
mas Gonçalves Correia. 2001257554

FIGUEIRA DA FOZ

NIZA, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2882/20020814; identificação de pessoa colectiva
n.º 506265153.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002798591

CALDEIRA & CALDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 440/770224; identificação de pessoa colectiva n.º 500592420.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002798664

DAPAVAL � DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTARES, AZEITES E REFRIGERANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 908/841105; identificação de pessoa colectiva n.º 501476792.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002798656

ADS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2907/20021025; identificação de pessoa colectiva
n.º 505150522; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
13/20030528.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de designação de gerentes das sócias Maria Teresa Marques
do Carmo Valente Correia de Matos e de Maria Teresa Barbosa Brito
de Castro, ambas casadas e residentes, respectivamente, na Avenida
de Alves Magalhães, 7, 2.º, Penafiel, e Praceta de António Sérgio, 7,
rés-do-chão, Ílhavo.

Data da deliberação: 14 de Maio de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002798737

LUSIAVES � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AGRO-ALIMENTAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1078/880525; identificação de pessoa colectiva n.º 501667490.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002798710

LUSIAVES � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AGRO-ALIMENTAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1078/880525; identificação de pessoa colectiva n.º 501667490;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 8/20030527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço de capital e alteração do contrato.

Montante após o reforço: 7 500 000 euros, sendo o aumento de
2 500 000 euros, integralmente realizado, subscrito proporcional-
mente pelos accionistas, representado por 2 500 000 acções do va-
lor nominal de 1 euro cada, e realizados: 2 230 714,79 euros, em
reservas de reavaliação; 63 586,10 euros, em reservas legais; 205 699,11
euros, em reservas livres, e, em consequência, alterados os arti-
gos: 1.º, 3.º, 5.º, n.os 1 e 2, 9.º e 17.º, os quais passaram a ter a re-
dacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de LUSIAVES � Indústria e Co-
mércio Agro-Alimentar, S. A.

3.º

A sociedade tem como objecto o fabrico, comercialização e distri-
buição de rações; produção, abate, transformação, comercialização e
distribuição de aves; comércio de produtos alimentares; construção,
compra e venda de imóveis.

5.º

1 � O capital social é de 7 500 000 euros, dividido por 7 500 000
acções, com o valor nominal de 1 euro cada uma e encontra-se to-
talmente subscrito e realizado.

2 � O capital social pode ser elevado até 10 000 000 de euros,
por uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administra-
ção, que fixará a forma, as condições de subscrição e as categorias
de acções a emitir de entre as previstas neste pacto ou outras per-
mitidas por lei.

9.º

A sociedade poderá adquirir, com parecer favorável do fiscal único,
títulos por si emitidos, nas condições consentidas por lei, e sobre
eles realizar as operações que se mostrem convenientes aos fins
sociais.

17.º

A fiscalização de todos os negócios da sociedade incumbem a um
fiscal único, podendo ser um revisor oficial de contas ou sociedade
de revisores oficiais de contas, eleito por três anos pela assembleia
geral, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

O texto do contrato actualizado, está depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002798729

SAINT-GABIN � MONDEGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1004/870310; identificação de pessoa colectiva n.º 501793160.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002798702

FOZVESTE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2995/20030523; identificação de pessoa colectiva
n.º 506494411; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/20030523.

Certifico que entre Joaquim Fernando Almeida Pinheiro Saraiva,
casado com Maria Manuela da Costa Oliveira Saraiva na comunhão
de adquiridos, e José Fernando Filipe Duarte Rato, casado com Rosa
Maria Brás Ferreira na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma FOZVESTE � Comércio de
Vestuário, L.da, e tem a sua sede na Rua de Calouste Gulbenkian, 12,
lote A, Figueira da Foz.

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

2.º

A referida sociedade tem por objecto o comércio de todo o tipo
de vestuário.

3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal
de 4000 euros, pertencente ao sócio José Fernando Filipe Duarte
Rato, e outra no valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio
Joaquim Fernando Almeida Pinheiro Saraiva.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
foi deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em qualquer acto ou
contrato, bem como para a plena representação da mesma em juízo
ou fora dele, activa ou passivamente, é necessária e suficiente a as-
sinatura 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

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada, enviada aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias,
indicando sempre a lata, hora e local da reunião, bem como o objecto
desta.

A gerência fica desde já autorizada a fazer levantamentos do ca-
pital depositado, para fazer face às despesas de constituição, publi-
cação, registo, assim como as decorrentes de obrigações com a ins-
talação, aquisição de equipamento, bens e serviços necessários ao
imediato início da sua actividade.

Conferida, está conforme.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002798699
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EFICÁCIA, SERVIÇOS LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2326/990519; identificação de pessoa colectiva n.º 504473069;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/20030523.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002798680

IMOFOZ � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2608/010404; identificação de pessoa colectiva n.º 505344190.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002798559

CABRAL, LOPES & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2870/20020718; identificação de pessoa colectiva
n.º 506189902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002798648

CELULOSE BEIRA INDUSTRIAL (CELBI), S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 232/650322; identificação de pessoa colectiva n.º 500060266.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002798630

CASA AGRÍCOLA NIZA MARIANO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1090/880729; identificação de pessoa colectiva n.º 501859535.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002798605

INTERÁGUA � TECNOLOGIA E GESTÃO
DA ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1444/920123; identificação de pessoa colectiva n.º 501861500.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002798524

MIRA

SOTIPLANTA � SOCIEDADE DE ACTIVIDADES
FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 218/
970225; identificação de pessoa colectiva n.º 503824135; data da
entrada dos documentos: 180702.

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

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 2001759541

ANTÓNIO MARIA RIBEIRO CAETANO
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 23/
770322; identificação de pessoa colectiva n.º 500632340; data da
entrada dos documentos: 270602.

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

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 2001759916

SILVINA MIRANDA, GABRIEL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 207/
960503; identificação de pessoa colectiva n.º 503631302; data da
entrada dos documentos: 010702.

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

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 2001759487

VIÚVA BORRALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 31/
750311; identificação de pessoa colectiva n.º 500430446; data da
entrada dos documentos: 05062002.

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

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 2001758472

PNEUSMIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 70/
870204; identificação de pessoa colectiva n.º 501777679; data da
entrada dos documentos: 05062002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 2001758480

VENTURA, SERENO & ANACLETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 69/
861230; identificação de pessoa colectiva n.º 501758836; data da
entrada dos documentos: 140602.

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

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 2001758855

DISTRIMIRA � DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 203/
960314; identificação de pessoa colectiva n.º 503597546; data da
entrada dos documentos: 280602.

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

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 2001759371

MONTEMOR-O-VELHO

S & A � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE APERITIVOS, L.DA

Sede: Além Mourão, Tentúgal, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 206/281091; identificação de pessoa colectiva n.º 500217807.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas,
respeitante ao exercício económico do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � O Conservador, Florindo Rodrigues.
2002898332

QUINTA VERDE � REPOUSO E LAZER, L.DA

Sede: Cabeço, Carapinheira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 436/170300; identificação de pessoa colectiva
n.º 504713515.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas,
respeitante ao exercício económico do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � O Conservador, Florindo Rodrigues.
2002898324

CARPAR � ELECTRICIDADE INDUSTRIAL E PARQUES
DE ESTACIONAMENTO, L.DA

Sede: Quintas, Meãs, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 197/290491; identificação de pessoa colectiva
n.º 502547308; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
5/230503.

Certifico que a sociedade comercial por quotas, com a denomina-
ção acima referida, efectuou o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação da sociedade, por escri-
tura pública outorgada no dia 24 de Fevereiro de 2002, no Cartório
Notarial de Montemor-o-Velho.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2002.

Está conforme o original.

O Conservador, Florindo Rodrigues. 2002898367

OLIVEIRA DO HOSPITAL

AGLOMA � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE MADEIRA
AGLOMERADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 70/660428; identificação de pessoa colectiva
n.º 500011109.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
depositados os documentos relativos à prestação de contas do ano
de exercício de 2002.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria do Rosário da Cunha
Fortunato. 2003333347

INDUBEIRA � INDÚSTRIA ALIMENTAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 601/951016; identificação de pessoa colectiva
n.º 503501875; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
8/030514.

Certifico que, daquela inscrição, foi extraído o texto seguinte:
Inscrição n.º 10, apresentação n.º 8/030514.
Facto: designação dos membros do órgão de administração e do

fiscal único.
Conselho de administração: presidente � Joaquim Manuel Gouveia

Lopes, residente em Nogueirinha, Meruge, Oliveira do Hospital; Ana
Filipa Stoffel Gouveia, residente em São Paio de Gramaços, Oliveira
do Hospital, e Maria Teresa Mendes Rodrigues da Silva Lopes, resi-
dente em Nogueirinha, todos casados.

Fiscal único � Custódio Rodrigues de Jesus Assis, revisor oficial
de contas; suplente � Rui Miguel Serrado Assis, revisor oficial de
contas.

Prazo: triénio de 2001-2003
Data da deliberação: 30 de Março de 2001.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré da
Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003333541

AMM � COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 792/991214; identificação de pessoa colectiva
n.º 504720260; números e datas das apresentações: 298/020628
e 26/030523.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
depositados os documentos relativos à prestação de contas do ano
de exercício de 2001.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria do Rosário da Cunha
Fortunato. 2003333568

CASA DOS ESPÍRITOS � DISCOTECA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 1008/021128; identificação de pessoa colectiva
n.º 506238997; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 10/030519.
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Certifico que daquele averbamento foi extraído o texto seguinte:
Averbamento n.º 1, apresentação n.º 10/030519.
Facto: cessação de funções de gerente do sócio Rui José Garcia

Gonçalves.
Causa: renúncia.
Data: 24 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré da
Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003333371

CASA DOS ESPÍRITOS � DISCOTECA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 1008/021128; identificação de pessoa colectiva
n.º 506238997; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 11/030519.

Certifico que, daquele averbamento, foi extraído o texto seguinte:
Averbamento n.º 2, apresentação n.º 11/030519.
Facto: cessação de funções de gerente do sócio Tito Manuel Amado

Martins.
Causa: renúncia.
Data: 24 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré da
Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003333380

ESTRELA ARTESANAL, QUEIJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 764/990527; identificação de pessoa colectiva
n.º 504346407; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
2/20030520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital social da firma em epígrafe, de 74 819,68 euros para
399 038,32 euros, subscrito em dinheiro, pelos sócios Carlos Joa-
quim Figueiredo da Costa Pinto Marques e Sebastião Saraiva Ramos,
com 162 109,32 euros cada um, tendo, em consequência, alterado o
artigo 3.º, passando o mesmo a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 399 038,32
euros, dividido por duas quotas iguais de 199 519,16 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Carlos Joaquim Figueiredo da Costa
Pinto Marques e Sebastião Saraiva Ramos.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré da
Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003333401

CARRERA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 276/810706 identificação de pessoa colectiva
n.º 500636052; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 2/030523.

Certifico que, daquele averbamento, foi extraído o texto seguinte:
Averbamento n.º 1, of. apresentação n.º 2/030523.
Facto: cessação de funções de gerente do ex-sócio Mário Caldeira

Mendonça.
Causa: falecimento.
Data: 14 de Outubro de 1996.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré da
Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003333436

PENACOVA

BOOM.COM � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 446/
020213; identificação de pessoa colectiva n.º 505826933; inscri-
ção n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 4 e 6/220503.

Certifico que, por escritura de 6 de Março de 2003, exarada a
fl. 138 do livro n.º 142-F do 1.º Cartório Notarial de Tomar, foi
alterado parcialmente o pacto social, quanto ao artigo 13.º, n.º 1,
alínea a), do cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Um administrador.

E, ainda, por acta da assembleia geral de 20 de Janeiro de 2003,
Rui Miguel Ribeiro Bento e Luís Gonçalo Barreiros Moreira Pires,
cessaram as funções, na mesma data, de administradores do conse-
lho de administração, por renúncia, e por acta da assembleia geral
de 13 de Dezembro de 2002, foi nomeado administrador Mário César
Gonçalves Marques dos Reis, desde 13 de Dezembro de 1002.

Mais certifico que o texto completo do pacto social, na sua re-
dacção actualizada, foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

22 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Victor Manuel Peneda
de Lima e Pina. 2001751613

CARLOS LOPES CRAVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 81/
880727; identificação de pessoa colectiva n.º 500327599; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 4/270503.

Certifico que, por escritura de 15 de Abril de 2003, exarada a fl. 41
do livro n.º 246-D do Cartório Notarial de Penacova, foi alterado
parcialmente o pacto social, quanto ao artigo 3.º, cuja redacção pas-
sou a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas no valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes, uma, a
cada um dos sócios Alfredo José Marceneiro Bandeira e Maria Eugénia
Sousa Craveiro Bandeira.

Mais certifico que o texto completo do pacto social, na sua re-
dacção actualizada, foi depositada na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Victor Manuel Peneda
de Lima e Pina. 2001751621

PENELA

TRANSPORTES DOMINGUES & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 168;
identificação de pessoa colectiva n.º 505184680; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apre-
sentações: 1 e 2/15052003.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1.
Cessação das funções de gerente de Cláudia Alexandra Domingues

de Sá, em 28 de Fevereiro de 2003, por renúncia.
Inscrição n.º 2.
Foi nomeada gerente Dulce Maria da Cunha Duarte Fernandes,

desde 28 de Fevereiro de 2003.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ilda Maria Duarte
Estrela Lopes. 2001794215
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SOURE

CONTENTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 554/
020129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020129.

Certifico que entre Manuel Contente e mulher, Maria de Nazaré
Cordeiro, casados na comunhão geral; José Cordeiro Contente, di-
vorciado, e Maria Adélia Cordeiro Contente Henriques, viúva, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Contente & Filhos, L.da, e tem a sua
sede na Rua das Flores, 7, no lugar do Formigal, freguesia de Vinha
da Rainha, concelho de Soure.

§ único. Por deliberação da gerência, independentemente do con-
sentimento da assembleia geral, poderá a sede da sociedade ser
transferida para qualquer outro local do concelho de Soure ou de
concelho limítrofe, e criar sucursais, agências, delegações ou outra
forma de representação, em território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de agência funerária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais cada uma do
valor nominal de 1250 euros, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

Com a unanimidade dos votos correspondentes a todo o capital
social, poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de 100 000 euros e restituídas, quando for permitido.

ARTIGO 5.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia de-
liberação dos sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes,
a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam, no entanto, desde já nomeados gerentes os sócios
Manuel Contente e José Cordeiro Contente.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, incluindo os de tomar de trespasse estabele-
cimentos e de arrendamento, quaisquer locais com destino às activi-
dades da sociedade, bem como os de compra e venda, para e da so-
ciedade, de veículos automóveis, e representá-la em juízo e fora dele,
é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 7.º

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

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou alguns sócios ou terceiros.

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

ARTIGO 8.º

Na cessão de quotas, a sociedade, em primeiro, e os sócios não
cedentes, em segundo, terão direito de preferência.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital de outras sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidade ilimitada.

ARTIGO 10.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, por maioria simples, podendo não haver lugar à
sua distribuição.

ARTIGO 11.º

As normas dispositivas da lei poderão ser derrogadas, por delibe-
ração dos sócios.

Certifico ainda que os gerentes foram nomeados em 21 de Janeiro
de 2002.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 1000225583

ÉVORA

ARRAIOLOS

LUZIPOC � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Travessa de São Romão, 2, freguesia e concelho
de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 218/
001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505091038.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, foram
depositados os documentos relativos à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Tirapicos
Pacheco Barreiros. 2001448864

MOAGEM E ELECTRICIDADE, L.DA

Sede: freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 4/
181118; identificação de pessoa colectiva n.º 500546037.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, foram
depositados os documentos relativos à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Tirapicos
Pacheco Barreiros. 2001448856

GIRPAVIA � PAVIMENTOS E CALÇADAS, L.DA

Sede: Avenida Nova, 13, freguesia de Vimieiro, concelho
de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 187/
980604; identificação de pessoa colectiva n.º 502574348; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 2/280503.

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

Alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passou a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é
de 15 986,46 euros e é formado por quatro quotas: uma do valor
nominal de 6394,59 euros, pertencente ao sócio Américo Moreira
de Azevedo, e três quotas de valores iguais a 3197,29 euros, perten-
centes a cada um dos sócios Marie Madeleine Filet Giribaldi, António
Costa Azevedo e Miguel Costa Azevedo.

2 � A sociedade poderá exigir a todos os sócios a realização de
prestações acessórias de capital até ao montante de 100 000 euros,
mediante deliberação dos sócios em assembleia convocada para o efeito,
na proporção das suas quotas.

3 � Caso a proposta da deliberação referida no número anterior
não recolha a unanimidade, mas apenas a maioria dos votos, apenas
os sócios que votaram favoravelmente a deliberação e que, conse-
quentemente, tenham manifestado disponibilidade para realizar as
prestações acessórias, ficarão obrigados a fazê-lo.

4 � As prestações acessórias de capital serão gratuitas, salvo se
deliberado diversamente pelo quórum previsto no n.º 2.
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5 � As prestações acessórias de capital não poderão ser reem-
bolsadas à custa da situação líquida da sociedade, formada pelo capi-
tal social acrescido das reservas legais obrigatórias constituídas.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Tirapicos
Pacheco Barreiros. 2001448848

ÉVORA

EVORATIPO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Travessa de Paulo Ramalho, 2-B, 7000 Évora

Capital social: 1 300 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 551/
740905; identificação de pessoa colectiva n.º 500102694.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000073697

FOTOGRAFARTE, COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 55, Santo Antão,
7000 Évora

Capital social: 165 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2030/
961121; identificação de pessoa colectiva n.º 503772950.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000073700

GABINETE TÉCNICO CONTABILIDADE
LUÍS BORREGO, L.DA

Sede: Travessa de Lopo Serrão, 2, 1.º, frente, São Mamede,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2099/
970721; identificação de pessoa colectiva n.º 503919365.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000073719

IMPRIMÉVORA � ESTÚDIO GRÁFICO, L.DA

Sede: Travessa do Passarinho, 9-B, São Mamede,
7000 Évora

Capital social: 51 280 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1578/
930216; identificação de pessoa colectiva n.º 503035300.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000073727

AMPERSOL � REBOBINAGENS, ELECTRICIDADE,
FORÇA MOTRIZ E ENERGIAS ALTERNATIVAS, L.DA

Sede: Bairro da Casinha, Rua N, Estrada das Alcáçovas, Sé,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1148/
881223; identificação de pessoa colectiva n.º 501957375.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000073735

EXAL � CONSULTORES, L.DA

Sede: Rua do Raimundo, 110, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 2 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2068/
970401; identificação de pessoa colectiva n.º 503851191; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 32/20030604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 25 de Março de 2003.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000073956

SUPER 17 � COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTO, L.DA

Sede: Parque Industrial e Tecnológico de Évora,
Rua da Agricultura, lote 17, Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2752/
20011116; identificação de pessoa colectiva n.º 505826348.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000073808

DIANACONTA � SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 55, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1084/
880207; identificação de pessoa colectiva n.º 501948104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000073840

ORLANDO J. V. RUSSO, L.DA

Sede: Prolongamento da Avenida do Infante D. Henrique,
lote 10, 1.º, Sé, 7000 Évora

Capital social: 9975,96 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1146/
881216; identificação de pessoa colectiva n.º 501986103.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000073743

TRANSPORTES MADEIRA & PINTO, L.DA

Sede: Urbanização Vila Lusitano, Rua de Sebastião do Couto, 7,
7000 Évora

Capital social: 249 398,94 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1189/
890627; identificação de pessoa colectiva n.º 502185333.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000073751

ÉVORAPNEUS � COMÉRCIO DE PNEUS
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Zona Industrial da Horta das Figueiras, 11,
7000 Évora

Capital social: 74 819,68 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1735/
940809; identificação de pessoa colectiva n.º 503244724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000073760

LOBATO & RAMOS, GESTÃO E PROJECTOS, L.DA

Sede: Rua de O Distrito de Évora, 2, Bairro Habitévora,
Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 5985,58 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2265/
980720; identificação de pessoa colectiva n.º 504192671.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000073778

MOBIEVE � MÓVEIS, DECORAÇÕES
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Cano, 81, São Mamede, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1978/
960801; identificação de pessoa colectiva n.º 503691879.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000073786

SITEE � SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES
E ESTACIONAMENTO DE ÉVORA, EM

Sede: Estação Central de Camionagem de Évora,
Avenida de Túlio Espanca, 7000 Évora

Capital social: 50 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1/
20000404; identificação de pessoa colectiva n.º 504878620.

Certifico que, em relação à empresa municipal em epígrafe, ficou
depositado na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de
contas, referente ao ano de 2001.

4 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000073832

J. MARTINS � CONSULTORES, L.DA

Sede: Rua de Sá de Miranda, 121-C, Sé, 7000 Évora

Capital social: 25 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1878/
951003; identificação de pessoa colectiva n.º 503504319.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000073816

CARNES BANHA � ENCHIDOS, L.DA

Sede: São Sebastião de Giesteira, 7000 Évora

Capital social: 25 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2619/
20010402; identificação de pessoa colectiva n.º 505488892; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20030603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 1 000 000$ para 25 000 euros, tendo sido alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º do pacto, o qual pas-
sou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores sociais, é de 25 000 euros e corresponde à soma de quatro
quotas: três quotas no valor nominal de 3750 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Francisco Custódio Rebocho Banha, Ma-
ria Luísa Oliveira Banha e Margarida dos Anjos de Oliveira Banha,
e uma no valor nominal de 13 750 euros, pertencente ao sócio João
Carlos de Oliveira Banha.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Concei-
ção Pinto. 2000073824

MONTEMOR-O-NOVO

SODIREAL � SUPERMERCADOS, S. A.

Sede: Avenida de Gago Coutinho, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 1024/20030512; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/20030512.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 � A sociedade adopta a denominação de SODIREAL � Super-
mercados, S. A.

2 � O seu início conta-se a partir de hoje, e durará por tempo
indeterminado.

3 � A sociedade vai ter a sua sede na Avenida de Gago Coutinho,
em Montemor-o-Novo, freguesia e concelho de Montemor-o-Novo,
mas, por simples deliberação da gerência, a mesma poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � O objecto da sociedade consiste na realização de todas as
operações inerentes à exploração comercial de supermercados, à
distribuição de produtos alimentares e não alimentares, exploração
de postos de abastecimento de combustíveis, bem como a gestão de
centros comerciais.

2 � No exercício da sua actividade, a sociedade poderá participar
no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto social
diferente.

ARTIGO 3.º

Capital

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 62 550 euros, representado por 12 510 acções com o
valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � Todas as acções serão nominativas e poderão ser represen-
tadas por títulos de 1, 10, 50, 100, 1000 ou 5000 acções.

3 � Os títulos representativos das acções serão assinados por um
administrador com poderes para o acto.

ARTIGO 4.º

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o administrador
único e o fiscal único.

2 � As assembleias gerais são convocadas pelo administrador
único, por meio de carta registada a enviar aos accionistas, com a
antecedência mínima 30 dias sobre a data da respectiva reunião.

ARTIGO 5.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas.

ARTIGO 6.º

A assembleia geral deve reunir, ordinariamente, até ao termo do
1.º trimestre de cada ano civil, para deliberar sobre as matérias com-
preendidas no n.º 1 do artigo 366.º do Código das Sociedades Co-
merciais e, extraordinariamente, sempre que a administração o re-
queira ou, ainda, a requerimento de accionistas que representem, pelo
menos, 5 % do capital social.

ARTIGO 7.º

1 � Têm direito a estar presentes na assembleia geral e a discutir
e votar todos os accionistas registados, nos termos previstos no ar-
tigo 9.º dos estatutos.

2 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 8.º

Para efeitos de participação em assembleias gerais, a qualidade de
accionista prova-se pelo registo no competente livro, devendo o
registo mostrar-se efectuado até 15 dias antes da data designada para
reunião em primeira convocação da respectiva assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Todos os accionistas podem fazer-se representar na assem-
bleia geral, nos termos legais.

2 � Como instrumento de representação voluntária, basta uma
carta devidamente assinada, dirigida ao presidente da mesa.

3 � No caso de se encontrarem presentes ou devidamente repre-
sentados todos os accionistas, a assembleia geral poderá, nos termos
permitidos pela lei, constituir-se e deliberar validamente com dis-
pensa de formalidades prévias.

ARTIGO 10.º

1 � Compete, exclusivamente, à assembleia geral, deliberar so-
bre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, transforma-
ção, dissolução e aumento de capital da sociedade, devendo estar pre-
sentes ou representados accionistas que detenham, pelo menos,
acções correspondentes a dois terços do capital social e desde que a
deliberação seja aprovada por dois terços dos votos emitidos.

2 � Compete, ainda, exclusivamente, à assembleia geral, delibe-
rar sobre as matérias constantes das alíneas abaixo designadas, de-
vendo, para o efeito, estar presentes ou representados accionistas
detentores de, pelo menos, 70 % do capital social e desde que a de-
liberação seja aprovada por maioria simples dos votos emitidos:

a) Nomeação dos órgãos sociais;
b) Prestação de caução pelo administrador único, bem como a sua

remuneração;
c) Conceder empréstimos.

ARTIGO 11.º

1 � A administração e a fiscalização da sociedade competem ao
administrador único e ao fiscal único.

2 � São poderes da administração todos aqueles que estejam
conexos com o objecto social e que não estejam expressamente li-
mitados pelo disposto no artigo 10.º deste contrato social.

ARTIGO 12.º

1 � O administrador único é nomeado por períodos de quatro
anos, podendo ser reeleito pelo mesmo período.

2 � O administrador único não terá direito a qualquer retribui-
ção.

3 � O administrador único poderá ser estranho à sociedade.
4 � Fica desde já nomeado como administrador único para o

quadriénio de 2003-2006, Arlindo Simão de Almeida Sabino.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura do administra-
dor único.

2 � A sociedade pode constituir mandatários, nos termos da lei,
cujos poderes poderão ser idênticos aos do administrador único, com
estrita observância do disposto nos artigos 10.º e 11.º

ARTIGO 14.º

1 � A fiscalização da sociedade compete ao fiscal único, devendo
ser nomeado em assembleia geral, pelo período de quatro anos e
podendo ser reconduzido no cargo.

2 � Fica desde já nomeado o fiscal único para o quadriénio de
2003-2006:

Membro efectivo � Patrício Mimoso Mendes Jorge, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas n.º 42, representada pelo Dr. Joaquim
Patrício da Silva, casado, residente na Rua de Nogueira de Sousa, 8,
1.º, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 113153074, revisor oficial de
contas n.º 320; suplente � Dr. Alberto Arnauth Ribeiro, casado,
residente na Praça do Infante D. Henrique, 3, 1.º, esquerdo, em
Loures, contribuinte fiscal n.º 154470660, revisor oficial de contas
n.º 298.

ARTIGO 15.º

1 � A transmissão de acções fica subordinada ao consentimento
da sociedade, conforme determina o artigo 328.º do Código das So-
ciedades Comerciais, gozando os outros accionistas do direito de pre-
ferência no caso de alienação das mesmas e sempre subordinada ao
voto favorável da accionista ITMI Norte- Sul Portugal � Sociedade
de Desenvolvimento e Investimento, S. A.

2 � Em caso de consentimento licitamente recusado, a sociedade
fará adquirir essas acções por outra pessoa, nas condições de preço
e pagamento do negócio para que foi solicitado o consentimento.
Tratando-se de transmissão a título gratuito, ou provando a socie-
dade que naquele negócio houve simulação de preço, a aquisição far-
-se-á pelo valor real, determinado nos termos previstos no n.º 2 do
artigo 105.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral anual deve, entre outras competências,
deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício e a pro-
posta de aplicação de resultados.

2 � No caso de recusa de aprovação das contas, observar-se-á o
disposto no artigo 68.º do Código das Sociedades Comerciais.
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ARTIGO 17.º

Aprovadas as contas, os lucros líquidos do respectivo exercício
terão a seguinte aplicação:

a) 5 % para a reserva legal até esta atingir um quinto do capital
social e, depois de atingido, sempre que haja lugar à sua reintegra-
ção;

b) O remanescente será aplicado, conforme deliberado em assem-
bleia geral.

ARTIGO 18.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos na
lei.

ARTIGO 19.º

1 � No caso de dissolução antecipada, a assembleia geral regula-
menta o modo de liquidação, de acordo com poderes por ela deter-
minados.

2 � Dissolvida a sociedade, esta entra imediatamente em liquida-
ção.

3 � A sociedade considera-se extinta sem prejuízo do disposto
nos artigos 168.º a 174.º do Código das Sociedades Comerciais, com
o registo do encerramento da liquidação.

ARTIGO 20.º

A liquidação efectuar-se-á extrajudicialmente e, salvo deliberação
em contrário, será liquidatário o administrador único que se encon-
tre em funções quando a dissolução se operar.

ARTIGO 21.º

Para dirimir qualquer questão conflituosa que possa surgir entre
accionistas e a sociedade é competente o foro da comarca de Lis-
boa, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 22.º

1 � Para fazer face às despesas com a instalação dos serviços da
sociedade, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º
do Código das Sociedades Comerciais, o administrador único ora no-
meado fi,ca desde já autorizado a proceder ao levantamento total da
importância depositada na conta aberta em nome da sociedade no
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S. A., correspondente
à totalidade do respectivo capital social.

2 � A sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, pela administração, bem
como a aquisição para a sociedade de quaisquer direitos, antes do
registo definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no
artigo 5.º do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com
o artigo 19.º e quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

3 � O administrador único ora nomeado, fica ainda expressa-
mente autorizado a, pelos prazos, preços e demais cláusulas e con-
dições que julgue convenientes e com quem entender, celebrar e as-
sinar, em nome e em representação da sociedade ora constituída,
quaisquer contratos e ou escrituras públicas de constituição de di-
reito de superfície, assim como de compra e venda e ou hipoteca
sobre o direito de superfície constituído a favor da sociedade, de em-
préstimo e ou locação financeira mobiliária e ou imobiliária leasing,
prometer arrendar e ou arrendar local para desenvolver a sua activi-
dade comercial, prometer tomar de trespasse e ou tomar de trespas-
se local para desenvolver a sua actividade comercial, bem como pro-
meter comprar e ou comprar quaisquer bens imóveis ou direitos
imobiliários, podendo pagar quaisquer importâncias a título de sinal
ou como antecipação do cumprimento e os respectivos preços, ou-
torgando e assinando os respectivos contratos promessa e ou as res-
pectivas escrituras definitivas de compra e venda.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 1000225855

FARO

ALBUFEIRA

MUSTANG � BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1825/
980310; identificação de pessoa colectiva n.º 504087401; data:
15 de Julho de 2002.

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

7 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luís Vences
Miranda. 2000135692

DIGITERIUM � COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2051/
991115; data: 15 de Novembro de 2002.

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

14 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luís Vences
Miranda. 1000225857

ALTO SOL � TURISMO E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2021/
990915; identificação de pessoa colectiva n.º 503478490; data:
15 de Novembro de 2002.

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

14 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luís Vences
Miranda. 1000225856

POLISALBUFEIRA, SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PRAGRAMA POLIS EM ALBUFEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2330/
20010404; data: 11 de Julho de 2002.

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

7 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luís Vences
Miranda. 2000135706

VIALCONSTROI � CONSTRUÇÕES E COMPRA
E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 407/
870427; identificação de pessoa colectiva n.º 501818847; data:
9 de Setembro de 2002.

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

14 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luís Vences
Miranda. 1000225859

ALJEZUR

CRIALCOOP � COOPERATIVA DOS CRIADORES
DE GADO DO ALGARVE, C. R. L.

Sede: Largo do 1.º de Maio, 1, Rogil, Aljezur

Capital: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 1/
290797; identificação de pessoa colectiva n.º 503948985; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20030513.
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Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 5.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Capital

O capital social da CRIALCOOP é variável e ilimitado, sendo o
seu capital de 5000 euros, integralmente subscrito, por títulos no
valor nominal de 5 euros cada um.

Os títulos representativos do capital serão nominativos e conte-
rão as menções referidas no artigo 20.º do Código Cooperativo.

O pacto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 2001339275

SERVIFAMBRAS � DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Monte dos Cairos, sítio de Alfambras, Bordeira, Aljezur

Capital: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 262/
020611; identificação de pessoa colectiva n.º 506166627; data do
depósito: 20030516.

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.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 2001339291

SOFAMBRAS � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
DAS ALFAMBRAS, L.DA

Sede: Alfambras, Bordeira, Aljezur

Capital: 14 963,94 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 14/
100591; identificação de pessoa colectiva n.º 500662355; data do
depósito: 20030512.

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.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 2001339267

FARO

ANTÓNIO JOSÉ SILVA � CONSTRUÇÕES CIVIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Alportel, Beco do Xixo, 7, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4567/
20011221; identificação de pessoa colectiva n.º 505884160; data:
20020702.

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

31 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2003494111

SULAMBIS � VALORIZAÇÃO AMBIENTAL
DO ALGARVE, S. A.

Sede: Rua de Castilho, 31, 1.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4026/
9990101; identificação de pessoa colectiva n.º 504540238; data:
20020628.

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

24 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2003494154

CELINA & PALMA, L.DA

Sede: Praça dos Poetas, loja O, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3785/
980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504110659; data:
20020626.

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

24 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2003494146

ISOTAL � IMOBILIÁRIA DO SOTAVENTO
DO ALGARVE, S. A.

Sede: Rua de Almeida Garrett, 57, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 675/
711019; identificação de pessoa colectiva n.º 500364060; data:
20020523.

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

24 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2003494138

A CASA DA AVÓ � ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 24, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3512/
960925; identificação de pessoa colectiva n.º 503727962; data:
20020328.

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

24 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2003494120

ANÍBAL GUERREIRO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Pontes de Marchil, Estrada Nacional n.º 125, São Pedro,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2793/
920304; identificação de pessoa colectiva n.º 502720530; data:
20020608.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257429

SISFARO � SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de Alportel, 58, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1604/
831111; identificação de pessoa colectiva n.º 501415254; data:
20020701.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257410

FAROVINHOS � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO GERAL, L.DA

Sede: Rua do Jornal Correio do Sul, 28-C, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1934/
870427; identificação de pessoa colectiva n.º 501817271; data:
20020701.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257402

SOTERO & CORREIA, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 32, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1832/
860916; identificação de pessoa colectiva n.º 501715975; data:
20020701.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257399

A. J. FERREIRA DOS SANTOS, L.DA

Sede: Rua de São Luís, 28, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1428/
820315; identificação de pessoa colectiva n.º 501249702; data:
20020701.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257380

LEONARDO � CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Urbanização das Gambelas, 49, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1989/
870901; identificação de pessoa colectiva n.º 501875212; data:
20021018.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257372

O TACO D�OURO � SALÃO DE JOGOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel de Arriaga, Pavilhão Comercial, loja 4,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2248/
890313; identificação de pessoa colectiva n.º 502175532; data:
20020701.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257364

GONÇALVES � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Rua de Aboim Ascensão, 73-A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 366/
900123; identificação de pessoa colectiva n.º 500128421; data:
20020621.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257356

J. FAUSTINO & L. SILVA � GESTÃO, CONTABILIDADE
E PROJECTOS, L.DA

Sede: Rua de Castilho, 44, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2268/
890419; identificação de pessoa colectiva n.º 502146974; data:
20020920.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257348

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA VARANDAS DE FARO, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, Edifício Varandas do Mar,
bloco B, loja direita, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4521/
20011025; identificação de pessoa colectiva n.º 505815389; data:
20020701.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257259

GALERIAS PERSA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, ao quilómetro 103, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 824/
750809; identificação de pessoa colectiva n.º 500356076; data:
20020627.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257240

STECURBIS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 10-A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4243/
20000919; identificação de pessoa colectiva n.º 505147513; data:
20020627
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257232

TRANSPORTES JOÃO BRÁS, S. A.

Sede: Rua de Luís de Camões, lote 5, 5.º, C, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3034/
930914; identificação de pessoa colectiva n.º 503171530; data:
20020627.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257224

EDUCA XXI � ACTIVIDADES EDUCACIONAIS
EM INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Estrada da Senhora da Saúde, 30, bloco A, loja 2, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3678/
970828; identificação de pessoa colectiva n.º 503946672; data:
20020701.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257216

VISUAL FORMA � FORMAÇÃO E PROGRAMAÇÃO
EM NOVAS TECNOLOGIAS, L.DA

Sede: Estrada da Galvana, Conceição, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3385/
951127; identificação de pessoa colectiva n.º 503536717; data:
20020606.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257208

TELGARB � TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE
DO ALGARVE, L.DA

Sede: Urbanização Santo António do Alto, bloco A, porta 15,
3.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2759/
920106; identificação de pessoa colectiva n.º 502675241; data:
20020628.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257194

JOÃO BISPO � ENGENHARIA E PROJECTOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel de Arriaga, Pavilhão Comercial, loja 4,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3067/
940105; identificação de pessoa colectiva n.º 503138142; data:
20020701.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257437

ESTRELA & GONÇALVES, L.DA

Sede: Travessa de Ivens, 21, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 501/
630220; identificação de pessoa colectiva n.º 500101264; data:
20020602.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257313

PYHOUSE CLUB � EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Sede: Rua do Prior, 37, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4319/
20010118; identificação de pessoa colectiva n.º 505273578; data:
20020627.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257291

FILIPE & MANUEL, L.DA

Sede: Rua do Coronel António dos Santos Fonseca, lote 7, 5.º,
direito, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4082/
20000106; identificação de pessoa colectiva n.º 504802852; data:
20020628.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257275

FRIACESSÓRIOS � FRIO E REFRIGERAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho, 32, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3365/
951012; identificação de pessoa colectiva n.º 503502316; data:
20020627.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257267

CONTREIRAS ROSA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua do Capitão José Vieira Branco, lote 21, 2.º, direito,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2961/
930217; identificação de pessoa colectiva n.º 502925280; data:
20021202.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

24 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2003494197

VIOLA & MARTINS, L.DA

Sede: Rua do Tenente Valadim, 5, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3218/
941205; identificação de pessoa colectiva n.º 500871299; data:
20020701.

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

24 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2003494170

PNF � GESTÃO DE RESTAURANTES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Júlio Almeida Carrapato,
Restaurante Papa 24, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3479/
960708; identificação de pessoa colectiva n.º 503670278; data:
20020625.

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

24 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2003494162

GARCIA & FERNANDES, L.DA

Sede: Rua da Misericórdia, 13, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1407/620111;
identificação de pessoa colectiva n.º 501245901; data: 20020627.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257283

VALDALMAS � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Justino Cúmano, 52-G, freguesia da Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4175/
20000602; data: 20020627.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2000257771

MONTE DO CASAL � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Sede: sítio do Monte do Casal, Cerro do Lobo, Estói, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1820/860806;
identificação de pessoa colectiva n.º 501721878; data: 20020627.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2000257780

DART DEVELOPMENTS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Cerro do Lobo, Estói, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2903/
920921; identificação de pessoa colectiva n.º 502838302; data:
20020627.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2000257798

TIPOGRAFIA UNIÃO � FOLHA DOMINGO, L.DA

Sede: Rua do Município, 14, 1.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1835/
860925; identificação de pessoa colectiva n.º 501721916; data:
20020627.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2000257801

ALGARGADOS, L.DA

Sede: Bela Curral, Conceição de Faro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2837/
920505; identificação de pessoa colectiva n.º 502759003; data:
20020627.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2000257810

MA-JO, CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: Rua de Manuel Belmarço, 19, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2936/
921216; identificação de pessoa colectiva n.º 502884886; data:
20020628.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2000257828

CIBERVÍDEO � PRODUÇÕES DE VÍDEO
E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de Francisco Barreto, 40, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3640/
970612; identificação de pessoa colectiva n.º 503894869;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 69/20030507.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de José Luís Mergulhão, por renún-
cia ao cargo, a partir de 9 de Janeiro de 1998.

20 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2000257640
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MONTALGARVE � MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua de Cunha Matos, 37, 1.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1078/
781215; identificação de pessoa colectiva n.º 500801118; data:
20030514.

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.

31 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2003494022

TRITÉCNICA � SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Estrada de São Luís, 66 e 68-A, rés-do-chão, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 936/
770704; identificação de pessoa colectiva n.º 500663980; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 11/20030424.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação de gerente de João Paulo Guerreiro Assunção, a partir de
30 de Setembro de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2003494499

EASYCONSULT � ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, Edifício Varandas de Faro,
bloco A, traseiro esquerdo, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4542/
20011122; identificação de pessoa colectiva n.º 505806479;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 6 e averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 69, 71
e 72/20030514.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Paulo Alexandre Cavaco Dias e
Heitor Carlos Garrido Madeira Fragoso, por renúncia, a partir de 14
de Abril de 2003, e a nomeação de Délio Viegas Gonçalves e Eduardo
Filipe Henriques da Luz, a partir da mesma data.

Mais certifico que a respectiva sociedade mudou a sua sede para a
Rua de Miguel Bombarda, Edifício Varandas de Faro, bloco A, tra-
seiro esquerdo, São Pedro, Faro.

Foi depositado o contrato actualizado.

30 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2003494510

MARREIROS, L.DA

Sede: sítio do Patacão, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1226/
800822; identificação de pessoa colectiva n.º 501072160; data:
20030515.

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.

24 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2003494537

COMPANHIA CINE-TEATRO FARENSE, S. A.

Sede: Rua de Santo António, 25, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 77/
150420; identificação de pessoa colectiva n.º 500524300; data:
20030429.

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.

24 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2003494014

CARMOGARBE � COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Sede: Rua de Antero de Quental, 32, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3064/931228;
identificação de pessoa colectiva n.º 503111430; data: 20030220.

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

24 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2003494529

GONÇALVES DIAS � OBRAS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Rui Barreto, 19-B, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3394/
951219; identificação de pessoa colectiva n.º 503546798; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 32/20030509.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 4.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e subs-
crito em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas: uma do
valor nominal de 3375 euros e outra de 1125 euros, pertencentes
ao sócio Manuel da Luz Jesus; uma de 375 euros e outra de 125
euros, pertencentes à sócia Marlene Natércia Rodrigues de Jesus.

Foi depositado o contrato actualizado.

27 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2003494545

GOONER � SOCIEDADE DE TURISMO E PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Urbanização das Gambelas, 72, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3983/990615;
identificação de pessoa colectiva n.º 504525611; data: 20020628.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2000257739

BARATA & RAPOSO, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 37, rés-do-chão, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1202/800522;
identificação de pessoa colectiva n.º 500041172; data: 20030129.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2000257747

TÁXIS SANTO ANTÓNIO, L.DA

Sede: Rua do Professor Alberto Uva, 33, 2.º, direito, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4385/
20010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505396670; data:
20020627.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2000257763

AIR ATLANTIS, S. A.

Sede: Aeroporto de Faro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1716/
850527; identificação de pessoa colectiva n.º 501496696; data:
20020613.

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

31 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2003494049

AIR ATLANTIS, S. A.

Sede: Aeroporto de Faro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1716/
850527; identificação de pessoa colectiva n.º 501496696; data:
20030526.

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.

31 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2003494030

EUROPONTAL � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: sítio do Pontal, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4018/
990914; identificação de pessoa colectiva n.º 504498657; data:
20020701.

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

31 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2003494057

MARHOTEL � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE HOTELARIA, L.DA

Sede: Aeroporto de Faro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2886/
920724; identificação de pessoa colectiva n.º 501875964; data:
20030628.

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

31 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2003494065

ANTÓNIO MANUEL & ANA ALMEIDA, L.DA

Sede: Largo de São Luís, 16, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3281/
950406; identificação de pessoa colectiva n.º 502935146; data:
20020701.

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

31 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2003494081

AMARO & VALE � COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS,
PEÇAS E REPARAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Sporting Club Farense, 12-B, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3236/
950103; identificação de pessoa colectiva n.º 503322415; data:
20020701.

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

31 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2003494090

JUAN SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Cercado, 13, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4463/
20010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505568357; data:
20030305.

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.

31 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2003494103

FOMENTO INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DO ALGARVE, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, nó rodoviário do Aeroporto,
Pontes de Marchil, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 368/
470224; identificação de pessoa colectiva n.º 500117500; data:
20020606.

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

17 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria João de Jesus
do Carmo Belo. 2000257305

LAGOS

AZEVEDO & ROLIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1876/
980218; data da apresentação: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, 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. 2003301763

C J DECOR � TECIDOS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2123/
000927; identificação de pessoa colectiva n.º 505088398; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, 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. 2003301810
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JOSÉ VICENTE DA ASSUNÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1221/
910730; identificação de pessoa colectiva n.º 502598140; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, 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. 2003301658

ACTUAL � ACTIVIDADES MARÍTIMO-TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 941/
890414; identificação de pessoa colectiva n.º 502143452; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, 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. 2003301640

ALGARIMOB � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1974/
990513; identificação de pessoa colectiva n.º 504644122; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, 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. 2003301631

CRIARCOM � IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1618/
950612; data da apresentação: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, 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. 2003301690

COMÉRCIO DE FRUTAS LACOBRIGENSE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2131/
20001103; identificação de pessoa colectiva n.º 504946188; data
da apresentação: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, 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. 2003301739

ANA TERESA � TÊXTEIS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1594/
950407; identificação de pessoa colectiva n.º 503401315; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, 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. 2003301747

MELO & RIBEIRO � CONSULTORIA E PROGRAMAÇÃO
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2208/
20010516; identificação de pessoa colectiva n.º 505214172; data
da apresentação: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, 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. 2003301755

FLORA VERDE � IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE ESPAÇOS VERDES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1928/
981013; identificação de pessoa colectiva n.º 504264214; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, 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. 2003301712

CARMO & VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1461/
930908; identificação de pessoa colectiva n.º 503057037; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, 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. 2003301704

O MANDARIM DA LACOBRIGA � EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1388/
930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502898569; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, 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. 2003301682

FERNANDO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 201/
710202; identificação de pessoa colectiva n.º 501119892; data da
apresentação: 21032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, 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. 2003301674

LOULÉ

MAQUIGARVE � PRODUTOS QUÍMICOS DO ALGARVE, L.DA

Sede: sítio da Franqueada, freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2958/
930524; identificação de pessoa colectiva n.º 502990120; data:
20020808.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

6 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 1000219105

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. Matrí-
cula n.º 423; identificação de pessoa colectiva n.º 506274365; data
da apresentação: 04062003.

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.

4 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Rodrigues de Jesus. 2001787901

TAVIRA

CAVACO & SOARES � PROJECTOS E MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1125/
030401; identificação de pessoa colectiva n.º 506426114; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/030401.

Certifico que, entre Ivo Manuel da Saúde Soares, casado com
Eduarda Alexandra Gaspar Castanho Soares, no regime da comunhão
de adquiridos, e Filipe Lourenço Contreiras Cavaco, solteiro, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma Cavaco & Soares � Projectos e
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Paio Peres Correia,
25, na cidade e concelho de Tavira, freguesia de Santiago.

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

ARTIGO 2.º

Objecto social

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária, admi-
nistração e manutenção de imóveis, elaboração de projectos e estu-
dos técnicos e prestação de serviços na área de arquitectura e enge-
nharia civil.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500
euros cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os só-
cios, que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, excepto nos
actos de mero expediente, em que é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

Representação

Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais por
estranhos à sociedade, devidamente mandatados.

ARTIGO 6.º

Cessão e divisão de quotas

A cessão ou divisão de quotas, total ou parcial, entre sócios é li-
vre; quando feita a terceiros, depende do consentimento da socie-
dade.

ARTIGO 7.º

Cessão a estranhos

Na cessão de quotas a estranhos observar-se-á o seguinte:
a) O sócio que pretender ceder a sua quota notificará, por carta

registada, a sociedade da sua resolução, indicando o respectivo
cessionário, o preço ajustado, a forma de pagamento e as demais
condições estabelecidas;

b) Nos 15 dias subsequentes àquela notificação, reunir-se-á a as-
sembleia geral da sociedade para decidir se a sociedade deseja ou não
optar pela aquisição da quota nos termos e condições propostos na
notificação;

c) Deliberando a sociedade não adquirir a quota, poderão os só-
cios usar do direito de opção nas mesmas condições que a sociedade;

d) Exercido qualquer um destes direitos de preferência, deve ser
outorgada a escritura de cedência no prazo máximo de 30 dias a
contar da reunião da assembleia geral;

e) No caso de, tanto a sociedade como os sócios não cedentes,
não se pronunciarem dentro do prazo indicado de 15 dias, o sócio
que pretender ceder a sua quota poderá fazê-lo livremente,
considerando-se aquele silêncio como autorização tácita.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

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

a) Falência ou insolvência do sócio titular;
b) Cessão de quota a estranhos sem observância do disposto no

artigo 7.º;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
d) Venda ou adjudicação judiciais da quota;
e) Morte, inabilitação ou interdição do seu titular.
2 � O valor da quota será o resultante do balanço elaborado para

o efeito e nas condições estabelecidas em assembleia geral, expres-
samente convocada para o efeito.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme.

6 de Junho de 2003. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001918380

P. M. SANTOS � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 935/
20010509; identificação de pessoa colectiva n.º 505301202; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 18/030326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 25 000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 � (Mantém-se.)

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

29 de Maio de 2003. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001918267
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VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

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

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1301/030515; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506543684; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/030526.

Certifico que, por Ivo Miguel Correia da Rosa, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HORTASLAR � Sociedade de
Mediação Imobiliária, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Prédio
dos Arcos, escritório, Estrada Nacional n.º 125, em Hortas, fregue-
sia e concelho de Vila Real de Santo António.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade pode transferir a
sua sede para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como abrir, transferir ou encerrar
agências, delegações, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou
outras formas de representação no País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade comercial de mediação
imobiliária, gestão imobiliária, administração de imóveis e de condomí-
nios e avaliação de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros e corresponde a uma única quota, de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único Ivo Miguel Correia da Rosa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, quer passiva quer passivamente, fica a cargo do sócio Ivo
Miguel Correia da Rosa, desde já nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia, em
sociedades com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e associar-se em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

2 � Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos
entre o sócio único e a sociedade que visem a prossecução do objec-
to da sociedade.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 2002445320

MODIRAMA � SOCIEDADE DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 519/050789; identificação de pessoa colectiva
n.º 502185058; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
3/030527.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 2002445257

TECTO-HORTAS � SOCIEDADE DE ACABAMENTOS
DE INTERIORES E EXTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1990/011203; identificação de pessoa colectiva
n.º 505763680; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
10/030522.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 2.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a estucagem, montagem de
tectos falsos, divisórias, estores, construção civil e pronto-a-vestir
e lingerie.

2 � A sociedade, por deliberação da gerência, poderá associar-se
em agrupamentos complementares de empresas e em consórcios,
adquirir e alienar participações ou participar na constituição de ou-
tras sociedades.

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

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 2002445311

M. T. B. � MATEUS TRINDADE BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 543/890929; identificação de pessoa colectiva
n.º 502224843; data da apresentação: 290503.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas relativa ao exercício do ano de 2002.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 2002445281

MODAVILIS � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1043; data da apresentação: 300503.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas relativa ao exercício do ano de 2002.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 2002445346

SEBASTIÃO & FIGUEIRA � ARTIGOS DE TABACARIA
E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1305/030527; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 5/030527.

Certifico que, entre Carlos Luís Carrapato Figueira, divorciado, e
Bernardina Lúcia Sebastião, solteira, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Sebastião & Figueira �
Artigos de Tabacaria e Artesanato, L.da, e tem a sua sede no Edifí-
cio Guadiana Foz, lote 4, 3.º, direito, 8900 Vila Real de Santo
António, freguesia e concelho de Vila Real de Santo António, po-
dendo a sede ser transferida por deliberação da assembleia geral.

2 � A sociedade poderá abrir filiais no território nacional ou no
estrangeiro, adquirir outras sociedades afins ou nelas participar.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração comercial de estabele-
cimentos de venda, distribuição e representação de jornais, revistas
e outras publicações, de produtos e artigos de decoração, artesanato,
vestuário, beleza, papelaria, tabacaria e outros similares e correla-
cionados.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em duas quotas, uma de 3000 euros, pertencen-
te a Bernardina Lúcia Sebastião, e outra de 2000 euros, pertencente
a Carlos Luís Carrapato Figueira.
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4.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre só-
cios. A cessão de quotas a estranhos, total ou parcial, fica depen-
dente do consentimento da sociedade, à qual é reservado o direito de
preferência, direito esse que, se não for por ela exercido, pertencerá
aos sócios, individualmente.

2 � Se mais de um sócio pretender adquirir a quota, será ela di-
vidida por todos os interessados, na proporção das suas quotas.

3 � Na cessão de quotas a estranhos observar-se-á o seguinte:
a) O sócio que pretenda ceder a sua quota notificará por escrito a

sociedade, mencionando e identificando o cessionário, bem como o
preço ajustado, as condições de pagamento e todas as demais condi-
ções da cessão;

b) A assembleia geral reunir-se-á nos 15 dias seguintes para deli-
berar se a sociedade deseja ou não exercer o seu direito de preferên-
cia e adquirir a quota para si, pelo preço e demais condições cons-
tantes da notificação;

c) Se a sociedade optar por não adquirir a quota, poderão os só-
cios exercer esse direito, para o que dispõem do prazo de 15 dias
contados desta deliberação;

d) Exercido o competente direito, a respectiva escritura deverá
ser outorgada no prazo de 20 dias;

e) Findo o prazo referido nas alíneas anteriores sem que o cedente
seja notificado do exercício ou não exercício do direito de preferên-
cia, poderá aquele ceder a sua quota ao estranho interessado, o mes-
mo sucedendo se, por facto que lhe não seja imputável, a escritura
não vier a ser outorgada no prazo de 20 dias fixado na alínea d).

4 � Na cessão de quotas entre sócios, à sociedade ou a estranhos,
o valor da quota será calculado com base no balanço especial, caso
já tenham decorrido mais de três meses sobre a data da aprovação
do último balanço.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua administração, bem como a
sua representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, serão
exercidas por ambos os sócios, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Podem ser nomeadas gerentes pessoas estranhas à sociedade
se tal for decidido em assembleia geral.

3 � A sociedade ficará validamente obrigada com a assinatura de
um gerente.

4 � Fica desde já expressamente proibido aos gerentes o uso da
firma social em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
tais como fianças, abonações, letras de favor e semelhantes.

6.º

1 � Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos
sócios, a sociedade continuará com os sobrevivos ou capazes, os
herdeiros do falecido ou o representante legal do incapaz ou inabi-
litado.

2 � Enquanto a quota se encontrar indivisa ou por partilhar, será
representada na sociedade por um só dos titulares, que, à falta de
designação diferente, comunicada à sociedade por todos eles, será o
cabeça-de-casal da respectiva herança.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas nos seguintes casos:
a) Quando a quota for transferida para estranhos com desrespeito

do disposto no artigo 4.º, ainda que mediante processo executivo de
qualquer natureza;

b) Quando o seu titular for declarado em estado de falência ou
insolvência, ou quando a quota for penhorada ou arrestada;

c) Por acordo do seu titular;
d) Quando ao seu titular for imputada e provada violação grave

das suas obrigações para com a sociedade.
2 � A amortização poderá ser deliberada no prazo de três meses

a contar da data em que a sociedade tenha conhecimento do respec-
tivo fundamento.

3 � O preço da amortização será, em qualquer caso, o corres-
pondente ao valor encontrado por avaliação feita a todos os ele-
mentos do activo e do passivo, através de balanço elaborado para o
efeito.

4 � O preço da amortização será pago em quatro prestações
mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira seis meses após
a respectiva deliberação.

8.º

1 � As assembleias gerais, para as quais não sejam exigidas for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, expedidas com a antecedência de 15 dias pelo menos.

2 � Qualquer dos sócios poderá, quando o entender, convocar
uma assembleia geral, a realizar na sede social, mediante convocatória
por si assinada e expedida, com aviso de recepção, com 30 dias de
antecedência pelo menos.

9.º

No caso de dissolução da sociedade, será liquidatário o sócio que
for escolhido em assembleia geral, devendo a liquidação ser feita por
licitação, entre sócios, do património social, se outra forma não for
deliberada.

10.º

A assembleia geral só pode deliberar a alteração deste pacto desde
que obtenha a aprovação por parte dos sócios que representem três
quartos do capital.

11.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada, mesmo antes da
efectivação do registo comercial da respectiva constituição, a pro-
ceder ao levantamento de quaisquer montantes correspondentes ao
depósito efectuado do capital social da sociedade, por forma a fazer
face a quaisquer despesas de instalação, registo e giro comercial,
necessárias e inerentes ao início da sua actividade.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 2002445397

RUI VALENTIM & FILHOS � SOCIEDADE DE PESCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1302/030522; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 9/220503.

Certifico que, entre Rui Valentim Simplício da Silva, divorciado,
David Miguel Vasques da Silva e João José Vasques da Silva, ambos
solteiros, maiores, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Rui Valentim & Filhos �
Sociedade de Pescas, L.da

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na pesca e comércio de pescado.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem a sua sede social na Rua de Cândido dos Reis,
162, em Vila Real de Santo António.

ARTIGO 4.º

A sociedade durará por um período de tempo indeterminado a
contar da data da sua constituição.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5010 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de três quotas iguais, uma de 1670
euros, pertencente ao sócio Rui Valentim Simplício da Silva, outra
de 1670 euros, pertencente a João José Vasques da Silva, e outra de
1670 euros, pertencente a David Miguel Vasques da Silva.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos e
condições fixados pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade ficará a cargo dos sócios Rui Valentim
Simplício da Silva, João José Vasques da Silva e David Miguel Vasques
da Silva, desde já nomeados gerentes, e será remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, que será convocada para
o efeito no prazo de 30 dias após a data de constituição da socie-
dade.

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

ARTIGO 8.º

1 � A gerência fica desde já autorizada a movimentar a conta da
sociedade, nos termos do artigo 202.º, n.º 4, alínea b), do Código
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das Sociedades Comerciais, procedendo, nomeadamente, ao levanta-
mento do capital social depositado para fazer face às despesas ine-
rentes à constituição da sociedade, compra de quaisquer bens ou di-
reitos, respectivos encargos fiscais e escrituras, ficando ainda a
gerência autorizada a, desde já e previamente, portanto, ao registo
definitivo da sociedade, praticar todos os actos e celebrar todos os
negócios jurídicos que se mostrem necessários ou convenientes ao
exercício da actividade.

2 � A sociedade assume desde já, e de modo integral, nos termos
do disposto no artigo 19.º do Código das Sociedades Comerciais, todas
as despesas e gastos com a sua constituição

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 2002445400

AT-LANDYA � OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 916/970717; identificação de pessoa colectiva
n.º 503915300; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
11/220503.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 2002445389

RAMIRES & RAMIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 865/950918; identificação de pessoa colectiva
n.º 503716162; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 8; números e datas das apresentações: 2/030521 e 4/030527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do gerente Paulo Jorge Ramires dos Santos, por
renúncia, em 7 de Maio de 2003, e foi alterado parcialmente o
contrato social quanto aos artigos 3.º e 6.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500
euros cada, pertencendo uma ao sócio António Manuel Ramires dos
Santos e a outra à sócia Bruna Ramires dos Santos.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em
juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo da sócia Bruna
Ramires dos Santos, com remuneração ou sem ela, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica validamente obrigada mediante a assinatura
da gerente Bruna Ramires dos Santos.

3 � A gerente fica desde já autorizada a levantar o capital social,
para fazer face aos encargos inerentes ao funcionamento da sociedade.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e alugar viaturas automóveis ou quaisquer

outros bens móveis ou imóveis para a sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, indepen-

dentemente do prazo, assim como alterar contratos de arrendamento.

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 2000415997

ARMAZÉNS DE CONFECÇÕES DO LAZARETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 271/810402; identificação de pessoa colectiva
n.º 501051481; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições
n.os 6 e 7; números e data das apresentações: 3, 4 e 5/030522.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de gerente de Júlio Elias Cordeiro Madeira, por
renúncia, em 22 de Abril de 2002, e a nomeação da gerente Maria
de Lurdes Gonçalves Rodrigues, casada, por deliberação de 22 de Abril
de 2003, e foi alterado parcialmente o contrato social quanto aos
artigos 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500
euros cada, pertencendo uma ao sócio António Ramos Pereira e a
outra à sócia Maria de Lurdes Gonçalves Rodrigues.

§ único. Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de
que ela carecer, sem vencimento de qualquer juro.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração dos negócios sociais serão da compe-
tência de todos os sócios, os quais ficam desde já nomeados geren-
tes, com dispensa de caução e com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é necessária a assinatura de um gerente.

§ 2.º Os gerentes poderão delegar os seus poderes de gerência, no
todo ou em parte, em quem entenderem, e a sociedade poderá cons-
tituir mandatários nos termos e para os fins previstos no artigo 256.º
do Código Comercial.

§ 3.º É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, letras de favor ou em quaisquer actos ou contratos estra-
nhos aos negócios sociais.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 2002445273

SILIMINE � TINTAS E PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 469/881024; identificação de pessoa colectiva
n.º 502052333; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
1/030523.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 2002445290

GUARDA

GUARDA

JOSÉ COELHO SANTIAGO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1992;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030522.

Certifico que, entre José Coelho Santiago, Maria da Graça Proen-
ça Santiago, Elisabete Maria Proença Santiago, Nélson José Proen-
ça Santiago, Carlos Alberto Proença Santiago e Daniela Sofia Pro-
ença Santiago, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma José Coelho Santiago & Filhos, L.da,
e tem a sua sede no Largo de Santo António, freguesia de Videmonte,
concelho da Guarda.

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

A sociedade tem por objecto a preparação, transformação, emba-
lagem e comercialização de produtos agrícolas; venda por grosso e a
retalho de produtos alimentares, bebidas alcoólicas e não alcoólicas;
venda de alfaias agrícolas, produtos de drogaria e serviço de táxi.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por seis quotas, uma de 2500 euros,
pertencente ao sócio José Coelho Santiago, uma de 500 euros, per-
tencente à sócia Elisabete Maria Proença Santiago, uma de 500 euros,
pertencente ao sócio Nélson José Proença Santiago, uma de 500
euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Proença Santiago, uma
de 500 euros, pertencente à sócia Daniela Sofia Proença Santiago, e
outra de 500 euros, pertencente à sócia Maria da Graça Proença
Santiago.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
pelos sócios José Coelho Santiago e Nélson José Proença Santiago,
que, desde já, ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatu-
ra de um gerente para obrigar a sociedade.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global equivalente ao quíntuplo do capital so-
cial, desde que seja deliberado por unanimidade dos votos represen-
tativos de todo o capital.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos
casos de interdição ou insolvência do sócio, de arresto, arrolamento
ou penhora da quota e de cessão de quota sem prévio consentimento.

2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço aprovado, a pagar em três prestações iguais, com vencimentos
sucessivos a três, seis e nove meses após a fixação definitiva da
contrapartida.

7.º

Quando a lei não exigir outras formalidade, as assembleias gerais
serão convocadas por carta registada, dirigida aos sócios com a an-
tecedência mínima de 15 dias.

8.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades já
existentes ou a constituir, ainda que com o objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamento com-
plementar de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a movimentar o depósito
constituído no banco FINIBANCO, correspondente ao capital so-
cial, para pagamento das despesas correntes da sociedade, ao abrigo
do alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Co-
merciais, estabelecendo-se ainda que ficam por conta da sociedade
as despesas inerentes à sua constituição e oficialização.

Conferida, está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2001663803

MODERNÍSSIMA, VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1991;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030521.

Certifico que, entre Maria Bela Nunes Beirão dos Santos e Vânia
Sofia Beirão dos Santos Alves, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Moderníssima, Vestuário e Aces-
sórios, L.da, e tem a sua sede na Rua de Vasco Borges, 4, freguesia da
Sé, concelho da Guarda.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando o julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de roupa interior e ex-
terior de homem e senhora. Comércio de acessórios (carteiras, cin-
tos, luvas, gravatas) de qualquer natureza (couro, tecido, metal).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de 2500
euros cada uma, ficando a pertencer uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
ao décuplo do capital social, conforme condições a fixar em assem-
bleia geral convocada para o efeito.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensada de
caução e remunerada ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, será exercida por dois gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.
3 � São desde já designadas gerentes as duas sócias.

ARTIGO 6.º

Além da reserva legal, a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas e a sua divisão é livre entre os
sócios. A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, que terá sempre direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Conferida, está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2001663790

PADARIA E PASTELARIA ROSSIO 97, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1331;
identificação de pessoa colectiva n.º 503937495; inscrição n.º 23;
número e data da apresentação: 1/20030519.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social e foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 225 000 euros, dividido em três quotas:

António Pereira de Pinho Osório � 75 000 euros;
Alcino de Almeida � 75 000 euros;
Manuel dos Santos � 75 000 euros.

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

Conferida, está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2001663773

PADARIA E PASTELARIA ROSSIO 97, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1331;
identificação de pessoa colectiva n.º 503937495; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 21 e inscrição n.º 26; números e data das
apresentações: 3 e 4/20030519.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do gerente António Pereira de Pinho Osório,
por renúncia, em 26 de Fevereiro de 2003, e foi alterado parcial-
mente o contrato social quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence a todos
os sócios, Arsénio Simões Matias Domingos Valente de Oliveira e
Alcino de Almeida.

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

Conferida, está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2001663765

XWEB � INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1990;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030516.

Certifico que, entre Joaquim Júlio Antunes Fernandes e Adelino
José Gomes Monteiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma XWEB � Integração de Siste-
mas, L.da, e tem a sua sede na Rua da Cidade de Wattrelos, 16, rés-
-do-chão, Póvoa do Mileu, freguesia de São Vicente, concelho da
Guarda.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando o julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria e desenvolvimento
de software, prestação de serviços, comercialização de equipamen-
tos e produtos informáticos e de equipamentos de automação elec-
trónica e mecânicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de 2600
euros, pertencente ao sócio Joaquim Júlio Antunes Fernandes, e outra
no valor nominal de 2400 euros, pertencente ao sócio Adelino José
Gomes Monteiro.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
ao montante de 50 000 euros, conforme condições a fixar em as-
sembleia geral convocada para o efeito.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensada de
caução e remunerada ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, será exercida por dois gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 6.º

Além da reserva legal, a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas e a sua divisão é livre entre os
sócios. A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-

dade, que terá sempre direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2001663757

SABUGAL

RAIHOTEL, HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 236;
identificação de pessoa colectiva n.º 504005596; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/20 de
Maio de 2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, renunciou às
suas funções de gerente Rui Meirinho Monteiro, em 17 de Março de
2003.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2003. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2001828322

LEIRIA

BATALHA

DUARTIC � PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 970/
020410; identificação de pessoa colectiva n.º 506006069.

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.

Está conforme.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2001353260

CREANTÎA � VESTUÁRIO PARA CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1014/
021111; identificação de pessoa colectiva n.º 506366804.

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.

Está conforme.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2000399312

LEIRIA

DARDO MÚLTIPLO � PROMOÇÃO EMPRESARIAL
MULTIMEIOS, L.DA

Sede: Urbanização Vale da Fonte, lote 14, fracção D, rés-do-
-chão, esquerdo posterior, Marinheiros, freguesia de Marrazes,
concelho de Leiria.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8671/
021220; identificação de pessoa colectiva n.º P 506389456; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021220.

Certifico que, entre:
Rui Manuel Vieira Rodrigues, contribuinte fiscal n.º 190460156,

natural da República Federal da Alemanha, divorciado, residente na
Rua da Fogaça, 66, Abadia, Cortes, Leiria, portador do bilhete de
identidade n.º 9749341, de 11 de Março de 2002, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Leiria;

Rui Manuel de Matos Amado Gabriel, contribuinte fiscal
n.º 158774019, natural da freguesia de Alqueidão da Serra, concelho
de Porto de Mós, casado com Melissa Mendonça Matos Gabriel no
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regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua da Tojeirinha,
1, Alqueidão da Serra, Porto de Mós, portador do bilhete de identi-
dade n.º 7558057, de 23 de Março de 2000, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Leiria;

Cristóvão Manuel Carvalho Amado, contribuinte fiscal
n.º 195547985, natural da freguesia de Alqueidão da Serra, concelho
de Porto de Mós, solteiro, maior, residente na Rua da Chã, 16,
Alqueidão da Serra, Porto de Mós, portador do bilhete de identidade
n.º 10363764, de 22 de Outubro de 1999, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Leiria;

Bruno Filipe Catarino Barbosa, contribuinte fiscal n.º 167082523,
natural da freguesia e concelho da Nazaré, solteiro, maior, residente
na Travessa das Laranjeiras, 3, rés-do-chão, direito, Nazaré, porta-
dor do bilhete de identidade n.º 10955472, de 19 de Março de 2002,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Leiria;
foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dardo Múltiplo � Promoção
Empresarial Multimeios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Vale da Fonte,
lote 14, fracção D, rés-do-chão, esquerdo posterior, Marinheiros,
freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção empresarial
multimeios, prestação de serviços de marketing, publicidade e co-
municação, promoção de eventos empresariais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, duas
iguais de 2000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Rui Manuel Vieira Rodrigues e Rui Manuel de Matos Amado Gabriel,
e duas iguais de 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Cristóvão Manuel Carvalho Amado e Bruno Filipe Catarino
Barbosa.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 500 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, a qual poderá não ser remu-
nerada, 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 parcial-
mente, 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;

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

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; 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.

10 de Março de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522688

PAGA � COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Verjinho, 172, freguesia de Bidoeira de Cima,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8666/
021216; identificação de pessoa colectiva n.º P 506380912; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 56/021216.

Certifico que entre:
1.º António José Sousa Gomes, contribuinte fiscal n.º 122201957,

casado com Maria Madalena Costa da Silva Gomes, no regime da
comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Coimbra (Sé Nova),
concelho de Coimbra;

2.º Pierre Germain Robert Prothais, contribuinte fiscal
n.º 242604510, solteiro, maior, de naturalidade e nacionalidade fran-
cesas, residente habitualmente em 9 Place Marie Roux, Rambouillet
(78), França, e, quando em Portugal, na Rua do Verjinho, 172, fre-
guesia de Bidoeira de Cima, concelho de Leiria;

3.º Marc David da Silva Gomes, contribuinte fiscal n.º 242604080,
solteiro, maior, e natural de França;
foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paga � Compra e Venda de
Bens Imóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua do Verjinho, 172, fre-
guesia de Bidoeira de Cima, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a construção civil e obras
públicas; compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim, e, como actividades acessórias, dar de ar-
rendamento bens imóveis, promoção imobiliária e comércio de
materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 40 000
euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e
titulares seguintes: duas iguais de 10 000 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios António José Sousa Gomes e Marc David
da Silva Gomes, e uma de 20 000 euros, pertencente ao sócio Pierre
Germain Robert Prothais.

ARTIGO 4.º

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 190 � 19 de Agosto de 200317 726-(184)

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522785

FRANMOLDES � MOLDES, L.DA

Sede: Rua das Regueiras, sem número de polícia, Venda,
freguesia de Maceira, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8667/
021217; identificação de pessoa colectiva n.º P 506382346; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021217.

Certifico que, entre António Jorge da Silva do Amaral e mulher,
Anabela Rosa Pereira Amaral, casados no regime da comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FRANMOLDES � Moldes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Regueiras, sem número
de polícia, lugar de Venda, freguesia de Maceira, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação e comercialização
de moldes, churrasqueira e comércio de produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
António Jorge da Silva do Amaral e Anabela Rosa Pereira Amaral.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522645
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GLOBALDENTE, CLÍNICA DE SAÚDE ORAL, L.DA

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, 51, 1.º, B, freguesia
e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8677/
021226; identificação de pessoa colectiva n.º P 506412431; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 57/021226.

Certifico que, entre:
1.º Dr. Manuel Eduardo da Conceição Gonçalves Costa, contri-

buinte fiscal n.º 225811880, solteiro, maior, natural de Angola, re-
sidente na Rua de Afrânio Peixoto, 261, freguesia de Santo António
dos Olivais, concelho de Coimbra; e

2.os Gil Mariano Caixas Palancha, contribuinte fiscal n.º 193543451,
e mulher, Ana Angelina Fernandes Seixas Carlos Palancha, contri-
buinte fiscal n.º 193297505, casados no regime da comunhão de
adquiridos, naturais ele da freguesia de Ponta Delgada (São Pedro),
concelho de Ponta Delgada, e ela da freguesia de Alferrarede, con-
celho de Abrantes, residentes na Rua de Glória Barata Rodrigues, 283,
2.º, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GLOBALDENTE, Clínica de
Saúde Oral, L.da, e tem a sua sede social na Avenida do Marquês de
Pombal, 51, 1.º, B, freguesia, concelho e cidade de Leiria.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como proceder à criação de sucur-
sais, agências ou outras formas locais de representação, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de medicina
dentária e produção e comercialização de próteses dentárias.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir ou por qualquer forma participar no
capital social de sociedades de responsabilidade limitada, cujo objec-
to social seja igual ou diferente do próprio, bem como adquirir par-
ticipações como sócio de responsabilidade ilimitada ou participações
de sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e
titulares seguintes: duas iguais de 4950 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Gil Mariano Caixas Palancha e Ana Angelina
Fernandes Seixas Carlos Palancha, e uma de 100 euros, pertencente
ao sócio Manuel Eduardo da Conceição Gonçalves Costa.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Gil
Mariano Caixas Palancha e Ana Angelina Fernandes Seixas Carlos
Palancha.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade, por deliberação tomada em assembleia geral a
realizar no prazo de 90 dias contados do conhecimento do respec-
tivo facto, poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Por penhora, arresto ou qualquer acto que implique a arre-

matação ou adjudicação da quota;
c) Por recusa do sócio em outorgar a escritura de cedência da sua

quota a favor da sociedade, depois de essa cedência ter sido acordada

com a mesma e na sequência de recusa de consentimento prestado
pela sociedade à alienação da quota a terceiros;

d) Por infracção do sócio a qualquer dever a que fique obrigado
para com a sociedade, por deliberação tomada em assembleia geral;

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

f) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

2 � Quando se verifique qualquer dos factos que constituem o
fundamento da amortização compulsiva da quota, a sociedade po-
derá optar pela aquisição da quota ou fazê-la adquirir pelos sócios ou
por terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado e o prazo do respectivo pagamento nunca deverá
ultrapassar dois anos.

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.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522777

R-CONSTROI � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Avenida de Ernesto Korrodi, 25, freguesia e concelho
de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9678/
021227; identificação de pessoa colectiva n.º P 506399664; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021227.

Certifico que, entre:
1.º Cândido Manuel Constantino Pereira Rodrigues, contribuinte

fiscal n.º 118927060, casado com Maria Fernanda Jesus Constantino
Rodrigues, no regime da comunhão de adquiridos, natural da fregue-
sia de Coimbra (Santa Cruz), concelho de Coimbra, residente na
Avenida de Nossa Senhora de Fátima, 18, freguesia e concelho de
Leiria; e

2.º João Luís Moreira Ribeiro Roda, contribuinte fiscal
n.º 115336524, casado com Anabela Pereira da Silva Moreira Ri-
beiro Roda, no regime da comunhão geral, natural da freguesia, con-
celho e cidade de Leiria, onde reside na Rua de Tomar, 77, 9.º, di-
reito.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 4495554, de 3 de Outubro de 1997,
e 1473746, de 14 de Julho de 1995, ambos passados pelos Serviços
de Identificação Civil de Leiria, foi constituída a sociedade por quo-
tas em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma R-Constroi � Construção Civil,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Ernesto Korrodi,
25, freguesia, concelho e cidade de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra, venda
e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esses fins
e comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Cândido Manuel Constantino Pereira Rodrigues e João Luís Moreira
Ribeiro Roda.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
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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 social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual a 100 vezes o capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma
de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522815

M. C. N. F. � CONSULTORIA E MULTISERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Capitão Mouzinho de Albuquerque, 7, 2.º,
sala G, freguesia e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8679/
021227; identificação de pessoa colectiva n.º P 506387909; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 79/021227.

Certifico que, por Maria da Conceição Nunes Figueiredo, contri-
buinte fiscal n.º 128675209, viúva, natural da freguesia e concelho
de Freixo de Espada à Cinta, residente na Rua de Pedro Rodrigues
dos Santos, 223, freguesia de Ribeira de Frades, concelho de Coimbra,
portadora do bilhete de identidade n.º 5792033, de 31 de Dezembro
de 1996, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Leiria, foi

constituída a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. C. N. F. � Consultoria e
Multiserviços, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Capitão
Mouzinho de Albuquerque, 7, 2.º, sala G, freguesia, concelho e cida-
de de Leiria.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucur-
sais, filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer
ponto do País e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria para os negócios e
gestão; comercialização de sistemas de segurança e vigilância, pro-
dutos de telecomunicações, electrónica e informática e prestação de
serviços relacionados com as actividades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente a ela sócia Maria da Conceição Nunes Figueiredo.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado por ela
sócia, ficando desde já nomeada gerente a não sócia Dulce Isabel dos
Santos Fernandes Costa, casada, residente na Rua de Pedro Rodrigues
dos Santos, 223, freguesia de Ribeira de Frades, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522866

PAULA TORRÃO � CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Rua do Arrabalde da Ponte, lote 20, Edifício Vale do Liz,
rés-do-chão, loja D, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8680/
021230; identificação de pessoa colectiva n.º P 506412261; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021230.

Certifico que, entre Paula Maria Órfão Torrão, contribuinte fis-
cal n.º 206670095, e marido, Acácio Augusto Bernardes Leonardo,
contribuinte fiscal n.º 193603250, casados no regime da comunhão
de adquiridos, naturais ela da República Federal da Alemanha e ele da
freguesia de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra, residentes
no Bairro do Ciclo, 4, vila, freguesia e concelho de Condeixa-a-Nova,
foi constituída a sociedade por quotas, em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paula Torrão � Cabeleireiros,
L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Arrabalde da Ponte,
lote 20, Edifício Vale do Liz, rés-do-chão, loja D, freguesia de
Marrazes, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de cabeleireiro e
comercialização dos produtos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais e
titulares seguintes: uma de 4500 euros, pertencente à sócia Paula
Maria Órfão Torrão, e uma de 500 euros, pertencente ao sócio
Acácio Augusto Bernardes Leonardo.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual a 50 vezes o capital social.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522823

SUITINVESTE � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Henriques Vareda, 51, 1.º, B, freguesia
e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8681/
021230; identificação de pessoa colectiva n.º P 506414558; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/021230.

Certifico que, entre:
1.º Edgar Simões, contribuinte fiscal n.º 195045785, casado com

Martine Isabel Oliveira Ruivo, no regime da comunhão de adquiri-
dos, natural de França, residente na Rua do Dr. José Henriques Vareda,
51, 1.º, B, freguesia, concelho e cidade de Leiria ;

2.º Luís Pereira Faustino, contribuinte fiscal n.º 167188968, ca-
sado com Olinda Guarda de Oliveira Fiúza, no regime da comunhão
geral, natural da freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria, resi-

dente na Rua Principal, 345, lugar de Caxieira, freguesia de Santa
Eufémia, concelho de Leiria; e

3.º Adriano da Costa Parreira, contribuinte fiscal n.º 184875153,
casado com Emília Rosa Adelaide Tavares, no regime da separação
de bens, natural da freguesia de Espite, concelho de Ourém, resi-
dente na Rua de Nossa Senhora de Fátima, 313, lugar de Mourã, fre-
guesia de Barreira, concelho de Leiria;
foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SUITINVESTE � Urbanizações
e Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. José Henriques
Vareda, 51, 1.º, B, freguesia, concelho e cidade de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000
euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores nomi-
nais de 2000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Edgar Simões, Luís Pereira Faustino e Adriano da Costa Parreira.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura de três gerentes.

3 � A sociedade pode nomear procurador ou mandatário para a
prática de determinados actos ou categoria de actos.

4 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos alheios
aos negócios sociais, designadamente em abonações, avales, fianças
e letras de favor.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

2 � Querendo preferir a sociedade ou os sócios, deverão, no pra-
zo de 30 dias, contados da recepção da carta registada do projecto
detalhado da cessão, comunicar ao sócio cedente a sua decisão.

3 � Caso a sociedade não consinta na cessão da quota e ou não
exerça o direito de preferência, assim como os demais sócios, ficará
obrigada a amortizá-la, nos termos previstos no artigo 7.º deste pacto
social.

4 � Os direitos de preferência consagrados neste artigo gozam
de eficácia real, que os contraentes expressamente convencionam,
tudo nos termos do artigo 421.º do Código Civil.

ARTIGO 7.º

1 � Poderá a sociedade amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência do sócio ou se a quota for penhorada, arrestada,

sujeita a qualquer procedimento cautelar ou por qualquer forma sub-
traída ao poder de disposição do respectivo titular, venha por qual-
quer forma a ser sujeita a venda, arrematação ou adjudicação judi-
cial;

c) Quando a quota for cedida sem o consentimento da sociedade,
nos casos em que o mesmo é necessário para a tornar, perante ela,
eficaz.

2 � A contrapartida da amortização far-se-á pelo valor da quota
segundo o último balanço aprovado ou pelo valor nominal se este
for superior.
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3 � Com a comunicação da deliberação da amortização, deixa o
titular da quota amortizada de ter quaisquer direitos na sociedade,
com exclusão apenas do crédito relativo à contrapartida da amorti-
zação, enquanto o mesmo não for pago.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos apurados em cada exercício será dado o desti-
no seguinte:

1) 5 % para o fundo de reserva legal, enquanto este não estiver
integrado ou sempre que seja necessário reintegrá-lo; e

2) Ao restante será dado o destino que a assembleia geral delibe-
rar, podendo não ser distribuídos quaisquer lucros.

ARTIGO 9.º

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

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522882

CRISTINA VALENTE MILAGRES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Heróis do Ultramar, 12, Leiria-Gare, freguesia
de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8684/
021230; identificação de pessoa colectiva n.º P 506427668; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 88/021230.

Certifico que, pela Dr.ª Cristina Maria de Oliveira Valente Mila-
gres, contribuinte fiscal n.º 168855739, casada com José António
dos Milagres Francisco, no regime da comunhão de adquiridos, natu-
ral da freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, onde é residente na
Rua dos Heróis do Ultramar, 12, em Leiria-Gare, foi constituída a
sociedade unipessoal por quotas em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cristina Valente Milagres,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Heróis do Ultramar, 12,
em Leiria-Gare, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de farmácia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente a ela sócia Cristina Maria de Oliveira Valente Milagres.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual a 100 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dela sócia Cristina Maria de Oliveira
Valente Milagres e do não sócio José António dos Milagres Patrício,
casado e residente com a ora outorgante, desde já nomeados geren-
tes, ou ainda a cargo de outras pessoas estranhas à sociedade que
venham a ser por ela sócia designadas.

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

ARTIGO 6.º

 A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma,
no capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer

que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na situ-
ação de único sócio dessas sociedades.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522831

GIGOAUTO, COMÉRCIO DE PEÇAS, L.DA

Sede: Rua do Poeta José Daniel Rodrigues Costa, 310, Estrada
da Bouça, freguesia de Colmeias, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8646/
021129; identificação de pessoa colectiva n.º P 506382680; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/021129.

Certifico que, entre:
1.º Filipe Areia Gaspar, contribuinte fiscal n.º 211169382, sol-

teiro, maior, natural de França, residente na Rua do Vale das Figuei-
ras, 8, lugar de Meirinhas de Cima, freguesia de Meirinhas, concelho
de Pombal; e

2.º José Vaz Fernandes, contribuinte fiscal n.º 206919581, casado
com Maria de Lurdes Lopes Fernandes, no regime da comunhão de
adquiridos, natural da freguesia de Bismula, concelho do Sabugal,
residente na Rua da Lagoa, 23, lugar de Figueiras, freguesia e conce-
lho da Marinha Grande;
foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GIGOAUTO, Comércio de Pe-
ças, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Poeta José Daniel
Rodrigues Costa, 310, lugar de Estrada da Bouça, freguesia de Col-
meias, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e exporta-
ção de peças e equipamentos para veículos automóveis, máquinas,
compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim, construção civil e obras públicas e comércio de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Filipe Areia Gaspar e José Vaz Fernandes.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522602

ZOCAM � MAQUINAÇÃO E MODELAÇÃO, L.DA

Sede: Estrada do Oeste, 13, Cavalinhos, Maceira,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6261/
990119; identificação de pessoa colectiva n.º 504356801; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 128/20011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital e foi alterado parcialmente o contrato social 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 representa-se por duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Alberto Francisco Rodrigues e Carlos
Manuel Mendes Pereira.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

24 de Abril de 2002. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira. 
1000225135

ROSABELTI ENXOVAIS, L.DA

Sede: Rua da Árvore, 5, A do Barbas, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3571/
910612; identificação de pessoa colectiva n.º 502568178; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 75/20011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital e foi alterado parcialmente o contrato social 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 da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma de três
quotas, uma do valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia
Albertina Ribeiro Vaz Morgado, uma de 1250 euros, pertencente à
sócia Sílvia Marina Vaz Morgado, e outra de 1250 euros, do sócio
Filipe Manuel Vaz Morgado.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

16 de Abril de 2002. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira. 
1000225175

ARLICARNES � COMÉRCIO DE GADO E CARNES, L.DA

Sede: Rua do Brejo, 6, Quintas do Sirol, freguesia
de Santa Eufémia, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8638/
021126; identificação de pessoa colectiva n.º P 506384748; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021126.

Certifico que, entre Arlindo Manuel de Oliveira Sousa Fernandes,
contribuinte fiscal n.º 120969220, e mulher, Rosa Maria de Jesus
Oliveira, contribuinte fiscal n.º 206437994, casados no regime da
comunhão de adquiridos, naturais ele da freguesia de Santa Eufémia
e ela da de Souto da Carpalhosa, ambas do concelho de Leiria, na-
quela primeira residentes na Rua do Brejo, 6, lugar de Quintas do
Sirol, foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARLICARNES � Comércio de
Gado e Carnes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Brejo, 6, lugar de
Quintas do Sirol, freguesia de Santa Eufémia, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na criação e comércio de gado e
carnes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Arlindo Manuel de Oliveira Sousa Fernandes e Rosa Maria de Jesus
Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados ge-
rentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
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b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

27 de Maio de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000523595

POLIJETA � MÁQUINAS E POLIURETANO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Pastor, 32, Charneca, freguesia de Boavista,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8637/
021125; identificação de pessoa colectiva n.º P 504543687; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 46/021125.

Certifico que, por Francisco Menezes Alves, contribuinte fiscal
n.º 141613815, casado com Maria da Soledade, Azoia Viana, no
regime da separação de bens, natural da freguesia de Cortes, conce-
lho de Leiria, residente na Rua do Pastor, 32, lugar de Charneca,
freguesia de Boavista, concelho de Leiria, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma POLIJETA � Máquinas e
Poliuretano, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Pastor,
32, lugar de Charneca, freguesia de Boavista, concelho de Leiria.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucur-
sais, filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer
ponto do País e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de máquinas e poliure-
tanos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 60 000 euros, representado por uma quota
de igual valor nominal pertencente a ele sócio Francisco Menezes
Alves, que realiza com a transferência que neste momento efectua
para a sociedade dos seus seguintes bens móveis:

Quatro equipamentos de aplicação de poliureias, compostos por
máquina HI 500, bombas de transferência, mangueiras e pistola, com
o valor global atribuído de 50 000 euros;

Um compressor trifásico 20 l, 5,5 HP, com o valor atribuído de
1100 euros;

Um compressor trifásico 30 l, 7,5 HP, com o valor atribuído de
1250 euros;

Uma viatura ligeira de mercadorias, marca Skoda, modelo Pick
Up, matrícula 66-43-PQ, com o valor atribuído de 4750 euros;

Um computador Forma PIII 800 Mhz, com o valor atribuído de
850 euros;

Um móvel de computador 3000, com o valor atribuído de 300
euros;

Uma impressora Deskjet cores 1220 C, com o valor atribuído de
250 euros; e

Um empilhador marca Komatsu, modelo FD 15T-14, motor Isuzu,
série n.º 141298, com o valor atribuído de 1500 euros.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Relatório elaborado nos termos do artigo 28.º do Código
das Sociedades Comerciais

1 � Introdução.
Em cumprimento do disposto no artigo 28.º do Código das Socie-

dades Comerciais, apresento o meu relatório sobre a verificação das
entradas em espécie efectuadas pelo sócio identificado no n.º 2 des-
te relatório na constituição da sociedade comercial por quotas deno-
minada POLIJETA � Máquinas e Poliuretano, Unipessoal, L.da, com
o cartão de pessoa colectiva n.º 504543687, com sede em Boavista,
freguesia de Boavista, concelho de Leiria, e cujo capital social será
de 60 000 euros.

2 � Identificação do sócio com entrada em espécie.
2.1 � Francisco Menezes Alves, casado, natural de Cortes e re-

sidente na Rua do Pastor, 32, em Boavista, freguesia de Boavista,
concelho de Leiria, portador do bilhete de identidade n.º 2639397,
emitido em 9 de Abril de 2002, em Leiria, e contribuinte fiscal
n.º 141613815.

3 � Identificação dos bens.
O capital social será realizado em espécie.
3.1 � O sócio Francisco Menezes Alves realiza parte da sua quo-

ta no valor de 60 000 euros com a entrega dos bens abaixo identi-
ficados e valorizados:

Quatro equipamentos de aplicação de poliureias, compostos por
máquina HI 500, bombas de transferência, mangueiras e pistola, com
o preço unitário de 12 500 euros, no valor de 50 000 euros;

Um compressor trifásico 20 l, 5,5 HP, no valor de 1100 euros;
Um compressor trifásico 30 l, 7,5 HP, no valor de 1250 euros;
Uma viatura ligeira de mercadorias, marca Skoda, modelo Pick

Up, matrícula 66-43-PQ, no valor de 4750 euros;
Um computador Forma PIII 800 Mhz, no valor de 850 euros;
Um móvel de computador 3000, no valor de 300 euros;
Uma impressora Deskjet cores 1220 C, no valor de 250 euros; e
Um empilhador marca Komatsu, modelo FD 15T-14, motor Isuzu,

série n.º 141298, com o valor de 1500 euros.
O valor da entrada em espécie é de 60 000 euros.
4 � Critérios de avaliação.
O critério usado para a avaliação dos bens referidos no n.º 3 deste

relatório foi o do preço de mercado.
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5 � Declaração.
Face ao exposto, declaro que:
5.1 � Os bens entregues pelo sócio Francisco Menezes Alves,

para realização de parte da sua quota, são avaliados em 60 000 euros
e atingem o valor nominal do aumento em espécie.

5.2 � Este relatório reporta-se à data em que é elaborado e não
tenho conhecimento de quaisquer alterações relevantes que possam
afectar os valores dos bens objecto do mesmo.

29 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522599

JN E SC � COMÉRCIO DE RELÓGIOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua do Professor Abílio Alves de Brito, 8, freguesia
de Pousos, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8634/
021122; identificação de pessoa colectiva n.º P 506375854; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 62/021122.

Certifico que, entre:
1.º João Nuno Coelho dos Santos Abrantes, contribuinte fiscal

n.º 203929101, solteiro, maior, natural da freguesia e concelho da
Marinha Grande, residente na Rua de José Gamboa, lote B-2, 2.º, D,
freguesia de Carnide, concelho de Lisboa;

2.º José Alberto Vieira de Faria Patrício, contribuinte fiscal
n.º 197227635, solteiro, maior, natural de Moçambique, residente
na Rua das Amoreiras, 10, fracção N, lugar de São Pedro de Moel,
freguesia e concelho da Marinha Grande; e

3.ª Sara Rita Santos Pereira Carvide, contribuinte fiscal
n.º 195629922, solteira, maior, natural da freguesia e concelho da
Nazaré, residente na Rua de Lúcio de Azevedo, 14, 3.º, direito, fre-
guesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa;
foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JN e SC � Comércio de Reló-
gios e Acessórios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Abílio Alves
de Brito, 8, freguesia de Pousos, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de relógios e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e
titulares seguintes: uma de 3250 euros, pertencente à sócia Sara Rita
Santos Pereira Carvide; uma de 1500 euros, pertencente ao sócio
João Nuno Coelho dos Santos Abrantes, e uma de 250 euros, per-
tencente ao sócio José Alberto Vieira de Faria Patrício.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social.

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522572

MEGADUCHE � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Casal dos Claros, sem número de polícia, Ribeira
da Escoura, freguesia de Amor, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8633/
021122; identificação de pessoa colectiva n.º P 506340562; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/021122.

Certifico que, entre:
1.os Agostinho Pereira Jorge, contribuinte fiscal n.º 180856219,

e mulher, Sandra Ferreira Morganiço, contribuinte fiscal
n.º 192135287, casados no regime da comunhão de adquiridos, na-
turais ele da freguesia e concelho da Marinha Grande e ela da fregue-
sia e concelho de Leiria, residentes na Rua do Casal dos Claros, sem
número de polícia, lugar de Ribeira da Escoura, freguesia de Amor,
concelho de Leiria;

2.º Bruno José Henriques Manso, contribuinte fiscal
n.º 227292294, solteiro, maior, natural da dita freguesia e concelho
de Leiria, residente no Edifício Mestre d�Avis, lote 1, 3.º, fracção M,
vila, freguesia e concelho da Batalha; e

3.º Rui Manuel Patrício Ferreira Pereira, contribuinte fiscal
n.º 196657636, casado com Ana Margarida Gabriel Gonçalves Pe-
reira, no regime da comunhão de adquiridos, natural da indicada fre-
guesia de Amor, residente na Urbanização Quinta da Cascalheira,
lote 3, 4.º, direito, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria;
foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MEGADUCHE � Importação e
Comércio de Artigos Sanitários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede Rua do Casal dos Claros, sem
número de polícia, lugar de Ribeira da Escoura, freguesia de Amor,
concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação e
comércio de artigos sanitários e de decoração.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais dos valores no-
minais de 1250 euros cada, uma a cada um dos sócios Agostinho
Pereira Jorge, Sandra Ferreira Morganiço, Bruno José Henriques
Manso e Rui Manuel Patrício Ferreira Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Agos-
tinho Pereira Jorge e Sandra Ferreira Morganiço.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas destinadas a se-
rem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522637

O CANTINHO DO SALTITÃO � CRECHE
E JARDIM-DE-INFÂNCIA, L.DA

Sede: Rua do Vale das Aveias, 20, freguesia de Parceiros,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8630/
021119; identificação de pessoa colectiva n.º P 506340449; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1; número e data da
apresentação: 60/021119.

Certifico que, entre Maria Arminda Lopes de Carvalho Pereira
Filipe, contribuinte fiscal n.º 189928999, e marido, Paulo Jorge
Ferreira Marques Filipe, contribuinte fiscal n.º 166722170, casados
no regime da comunhão de adquiridos, naturais ela da freguesia e
concelho de Leiria e ele da freguesia de Azoia, concelho de Leiria,
residentes na Rua do Forno da Telha, 1184, lugar de Casal Galego,
freguesia de Barreira, concelho de Leiria, foi constituída a sociedade
por quotas em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Cantinho do Saltitão � Cre-
che e Jardim-de-Infância, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede Rua do Vale das Aveias, 20, lugar
e freguesia de Parceiros, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de creche, jardim de
infância e actividades de ocupação de tempos livres.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Maria Arminda Lopes de Carvalho Pereira Filipe e Paulo Jorge
Ferreira Marques Filipe.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia Maria
Arminda Lopes de Carvalho Pereira Filipe.

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 social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522629

CONSTRUÇÕES FERREIRA & TEOTÓNIO, L.DA

Sede: Rua Principal, 530, lugar de Casal do Telheiro, freguesia
de Souto da Carpalhosa, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8628/
021118; identificação de pessoa colectiva n.º P 506275388; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 41/021118.

Certifico que, entre Adelino Silva Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 175237948, e mulher, Blandina Maria de Jesus Teotónio, con-
tribuinte fiscal n.º 183823346, casados no regime da comunhão de
adquiridos, naturais da freguesia de Souto da Carpalhosa, concelho
de Leiria, onde residem na Rua Principal, 530, lugar de Casal do
Telheiro, foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Ferreira & Teotónio,
L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 530, lugar de
Casal do Telheiro, freguesia de Souto da Carpalhosa, concelho de
Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e reparação de
edifícios; construção civil, compra e venda de bens imóveis e reven-
da dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 20 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 10 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Adelino Silva Ferreira e Blandina Maria de Jesus Teotónio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522718

JOÃO & ANABELA FERREIRA, L.DA

Sede: Rua Principal, 22, lugar de Andrinos, freguesia
de Pousos, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8623/
021113; identificação de pessoa colectiva n.º P 506370208; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 82/021113.

Certifico que, entre João Luís Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 179952323, e mulher, Anabela Carreira Jorge dos Santos Ferreira,
casados no regime da comunhão de adquiridos, naturais ele da fre-
guesia de Tomar (São João Baptista), concelho de Tomar, e ela da
freguesia de Pousos, concelho de Leiria, nesta última residentes na
Rua Principal, 22, lugar de Andrinos, foi constituída a sociedade por
quotas em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João & Anabela Ferreira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 22, lugar de
Andrinos, freguesia de Pousos, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de ins-
talação e montagem de equipamentos, aquecimento central, ar con-
dicionado, painéis solares e sistemas de rega automática e comer-
cialização de artigos relacionados com a anterior actividade, de artigos
de lazer, brinquedos, artigos de decoração e bijutaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
João Luís Ferreira e Anabela Carreira Jorge dos Santos Ferreira.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522726

HENRIQUE FILIPE BRITES MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Lousã, sem número de polícia, freguesia
de Cortes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8622/
021113; identificação de pessoa colectiva n.º P 506353010; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 81/021113.
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Certifico que, por Henrique Filipe Brites Marques, contribuinte
fiscal n.º 154105929, casado com Maria Fernanda Vieira Marques,
no regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia e conce-
lho de Leiria, residente na Rua da Lousã, sem número de polícia,
lugar de Ponte Cavaleiro, freguesia de Cortes, concelho de Leiria,
foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Henrique Filipe Brites Marques,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Lousã, sem número de
polícia, freguesia de Cortes, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente a ele sócio Henrique Filipe Brites Marques.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Henrique Filipe Brites Mar-
ques, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estra-
nhas à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá 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 sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas e desde que em sociedades por quotas não fique na situação de
único sócio dessas sociedades.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522742

CARLOS GOMES VIEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Coronel Pinheiro Correia, 3, freguesia e concelho
de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8621/
021113; identificação de pessoa colectiva n.º P 506333086; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 80/021113.

Certifico que, por Carlos José Gomes Vieira, casado com Maria
Elisa Ferreira Lopes Barroso Vieira, no regime da comunhão de
adquiridos, natural da freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro, de
nacionalidade portuguesa, residente na Rua do Coronel Pinheiro
Correia, 3, freguesia e concelho de Leiria, portador do bilhete de
identidade n.º 546877, datado de 19 de Outubro de 2001, emitido
pelo Arquivo de Identificação de Leiria, contribuinte fiscal
n.º 132185164,  foi constituída a sociedade comercial unipessoal por
quotas em epígrafe, com o número de identificação de pessoa colec-
tiva 506333086, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Gomes Vieira, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Coronel Pinheiro Correia, 3, freguesia e
concelho de Leiria.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de quadros, molduras e
antiguidades; fabrico de molduras e prestação de serviços de arma-
ção de moldes.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo do sócio ou de não sócios, conforme
for deliberado em assembleia geral, ficando desde já nomeado geren-
te o sócio único.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 6.º

 A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma,
no capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522750

PEDROSO & VIEIRA, L.DA

Sede: Rua da Quinta do Moinho, 7, lugar de Porto Carro,
freguesia de Maceira, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8619/
021111; identificação de pessoa colectiva n.º P 506255522; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 39/021111.

Certifico que, entre Norberto Pedroso Vieira, contribuinte fiscal
n.º 216917212, e Paulo Jorge Pedroso Vieira, contribuinte fiscal
n.º 197100821, ambos solteiros, maiores, naturais da freguesia e
concelho da Nazaré, residentes na Rua da Quinta do Moinho, 7, no
lugar de Porto Carro, freguesia de Maceira, concelho de Leiria, foi
constituída a sociedade por quotas em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedroso & Vieira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Quinta do Moinho, 7,
lugar de Porto Carro, freguesia de Maceira, concelho de Leiria.

3 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a montagem e aplicação de cobertu-
ras para a construção e serralharia civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
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nais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Norberto Pedroso Vieira e Paulo Jorge Pedroso Vieira.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522769

ADRICARDO CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Beco da Geirapinta, 3, lugar de Caldelas, freguesia
de Caranguejeira, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8618/
021111; identificação de pessoa colectiva n.º P 506355110; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021111.

Certifico que, entre Adriano Carreira Pereira, contribuinte fiscal
n.º 161874827, casado com Maria de Lurdes Rodrigues Morgado, no
regime da comunhão de adquiridos, e Ricardo Nuno Pereira Morga-
do, contribuinte fiscal n.º 231250 363, solteiro, maior, ambos natu-
rais da freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria, onde são re-
sidentes no lugar de Caldelas, Beco da Geirapinta, 3, foi constituída
a sociedade por quotas em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede no Beco da Geirapinta, 3, lugar
de Caldelas, freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, comércio de
materiais de construção, compra e venda de bens imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 13 000
euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais e
titulares seguintes: uma de 10 000 euros, pertencente ao sócio
Adriano Carreira Pereira, e uma de 3000 euros, pertencente ao só-
cio Ricardo Nuno Pereira Morgado.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-

sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Adriano
Carreira Pereira.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522696

LUSIBAR � SERVIÇOS DE CAFETARIA, L.DA

Sede: Rua da Rainha Santa Isabel, 1, rés-do-chão, freguesia
de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8617/
021108; identificação de pessoa colectiva n.º P 506363295; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 42/021108.

Certifico que entre:
1.ª Sílvia Maria Sebastião Marques, contribuinte fiscal

n.º 219683611, casada com Carlos Alberto Soares da Silva, no regi-
me da comunhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho de
Leiria, residente na Rua da Rainha Santa Isabel, 1, rés-do-chão, fre-
guesia de Marrazes, concelho de Leiria;
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2.ª Maria Luísa Faria Rego, contribuinte fiscal n.º 189930039,
casada com António Paulo Parreira Dias Rego, no regime da comu-
nhão de adquiridos, natural da freguesia de Barosa, concelho de Leiria,
residente na Rua da Paz, 1.º beco, 7, dita freguesia de Marrazes;
foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LUSIBAR � Serviços de Cafe-
taria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Rainha Santa Isabel, 1,
rés-do-chão, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de bar e café.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias
Sílvia Maria Sebastião Marques e Maria Luísa Faria Rego.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; 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 des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000843913

ERGUIFICA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Bairro da Pocariça, lote 26, freguesia de Maceira,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8857/
030506; identificação de pessoa colectiva n.º P 506562743; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030506.

Certifico que, entre Luís Filipe Figueiredo Paixão e Maria de Fá-
tima Lopes, foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro da Pocariça, lote 26,
freguesia de Maceira, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas e compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma
do valor nominal de 9000 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe
Figueiredo Paixão, e uma do valor nominal de 1000 euros, perten-
cente à sócia Maria de Fátima Lopes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros, desde que a cha-
mada seja deliberada pela totalidade do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Luís Filipe Figueiredo
Paixão.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
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b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2001208600

DIVERSEA � RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Travessa da Testamenteira, lote 13, freguesia
de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8884/
030521; identificação de pessoa colectiva n.º P 506599035; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030521.

Certifico que entre:
1.º Paulo Rui Ribeiro Resende, contribuinte fiscal n.º 190536055,

casado com Dora Margarida Simões Azevedo Resende, no regime da
comunhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho de Espi-
nho, residente na Avenida da Floresta, 129, 1.º, apartamento n.º 1,
vila, freguesia e concelho da Mealhada; e

2.ª Catarina Maria Pinto Leal Pisco Baptista, contribuinte fiscal
n.º 209483660, casada com Luís Miguel Santos Baptista, no regime da
comunhão de adquiridos, natural da freguesia de São Julião da Figueira
da Foz, concelho da Figueira da Foz, residente na Travessa da
Testamenteira, lote 13, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria;
foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DIVERSEA � Restauração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa da Testamenteira,
lote 13, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração da actividade ho-
teleira, nomeadamente restaurantes, cafetarias, pizzarias, gelatarias,
bares e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Paulo Rui Ribeiro Resende e Catarina Maria Pinto Leal Pisco
Baptista.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-

sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios
e o não sócio Luís Miguel Santos Baptista, casado, residente na
Travessa da Testamenteira, lote 13, freguesia de Marrazes, conce-
lho de Leiria.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; 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

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

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2001208626

M. BARBEIRO, L.DA

Sede: Travessa da Fonte, 1, Amor, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6056/
980713; identificação de pessoa colectiva n.º 504196561; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 42/20030116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital e foi alterado parcialmente o contrato social quanto aos
artigos 1.º, 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Barbeiro, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Sargento Santos, 33, lugar de Casal dos Claros, fre-
guesia de Amor, concelho de Leiria.
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2 � A gerência da sociedade poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nou-
tros bens ou valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel
Fernandes Barbeiro e Olímpio Fernandes Alves Ribeiro.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, mantendo-se nomeado gerente apenas o sócio Ma-
nuel Fernandes Barbeiro.

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

O pacto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2001208065

CAÇA DA ATALAIA � REPRODUÇÃO DE AVES
DE CAÇA, L.DA

Sede: Urbanização Vale da Fonte, lote 4, 3.º, esquerdo,
freguesia de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8658/
021209; identificação de pessoa colectiva n.º P 506639882; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021209.

Certifico que, entre Luís de Jesus Rosa, contribuinte fiscal
n.º 167864602, e mulher, Maria de Sousa Timóteo, contribuinte fiscal
n.º 190065788, casados no regime da comunhão de adquiridos, na-
turais ele da freguesia de Milagres e ela da freguesia de Marrazes,
ambas do concelho de Leiria, nesta última residentes na Urbaniza-
ção Vale da Fonte, lote 4, 3.º, esquerdo, foi constituída a sociedade
por quotas em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Caça da Atalaia � Reprodução
de Aves de Caça, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Vale da Fonte,
lote 4, 3.º, esquerdo, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e reprodução de aves de
caça e exploração de café-pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Luís de Jesus Rosa e Maria de Sousa Timóteo.

ARTIGO 4.º

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

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 social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades

reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522807

F. & C. OLIVEIRA, L.DA

Sede: Travessa do Alves, 59, lugar de Picoto, freguesia
de Souto da Carpalhosa, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8662/
021212; identificação de pessoa colectiva n.º P 506397050; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 44/021212.

Certifico que, entre:
1.º Fernando Manuel Domingues de Oliveira, contribuinte fiscal

n.º 200885227, casado com Susete Margarida Alves Bento Oliveira,
residente na Travessa do Alves, 59, lugar de Picoto, freguesia de
Souto da Carpalhosa, concelho de Leiria; e

2.º Carlos Manuel Domingues de Oliveira, contribuinte fiscal
n.º 186530340, casado com Ana Maria dos Reis Moreira Oliveira,
residente na Rua Direita, 32, lugar de Várzeas, dita freguesia de Souto
da Carpalhosa; os outorgantes são ambos casados no regime da co-
munhão de adquiridos e naturais da freguesia de Ortigosa, concelho
de Leiria;
foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma F. & C. Oliveira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Alves, 59, lugar
de Picoto, freguesia de Souto da Carpalhosa, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e reparação de
edifícios, obras públicas, compra, venda e permuta de bens imóveis
e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Fernando Manuel Domingues de Oliveira e Carlos Manuel Domingues
de Oliveira.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522874

ANA PAULA DA CRUZ ALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, lote 1, 130, 1.º, esquerdo, freguesia
de Pousos, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8665/
021216; identificação de pessoa colectiva n.º P 506415511; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 55/021216.

Certifico que, por Ana Paula da Cruz Alves, contribuinte fiscal
n.º 168840570, divorciada, natural da freguesia de Maceira, conce-
lho de Leiria, residente na Rua de Paulo VI, lote 1, 130, 1.º, esquer-
do, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, foi constituída a socie-
dade por quotas em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ana Paula da Cruz Alves, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Paulo VI, lote 1, 130, 1.º,
esquerdo, freguesia de Pousos, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de café, pastelaria,
cafetaria, snack-bar, restauração, papelaria e comercialização de
material de embalagem e equipamentos de escritório.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente a ela sócia Ana Paula da Cruz Alves.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dela sócia Ana Paula da Cruz Alves,
desde já nomeada gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade que venham a ser por ela sócia designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000522920

TRABALIS � COMÉRCIO DE PRODUTOS EM MADEIRA, L.DA

Sede: Estrada das Moitas Altas, sem número de polícia,
lugar de Pinheiros, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8609/
021105; identificação de pessoa colectiva n.º P 506317935; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021105.

Certifico que, entre:
1.º Fernando José de Oliveira Ferreira, contribuinte fiscal

n.º 184590108, casado com Fátima Maria dos Santos Lourenço, no
regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua das Flores, 120,
freguesia de Marrazes, concelho de Leiria;

2.º Rolando José de Sousa Barros, contribuinte fiscal
n.º 166961566, casado com Maria Cândida Pereira do Cabo Barros,
no regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Grijó,
concelho de Vila Nova de Gaia, residente na Rua de Angelina Alves
Silva, 84, lugar de Pousadela, freguesia de Nogueira de Regedoura,
concelho de Santa Maria da Feira;

3.º Agostinho José Magalhães Macedo, contribuinte fiscal
n.º 156478188, casado com Maria Fernanda Passos Almeida Macedo,
no regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Lordelo,
concelho de Paredes, residente na Rua de António Freire Gomes,
97, freguesia de Freamunde, concelho de Paços de Ferreira;

4.ª Isabel Maria de Oliveira Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 198240538, casada com Carlos Joaquim Lopes Sousa, no regime
da comunhão de adquiridos, residente na Rua da Bouça, 517, lugar de
Casal do Pilha, freguesia de Milagres, concelho de Leiria;

5.ª Sandra de Oliveira Ferreira, contribuinte fiscal n.º 209949597,
solteira, maior, residente na Estrada das Moitas Altas, sem número
de polícia, lugar de Pinheiros, freguesia de Marrazes, concelho de
Leiria; e

6.º José de Jesus Ferreira Duque, contribuinte fiscal n.º 105500429,
casado com Maria Isabel Confraria de Oliveira Ferreira, no regime
da comunhão geral, residente na Estrada das Moitas Altas, sem nú-
mero de polícia, lugar de Pinheiros;
foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRABALIS � Comércio de
Produtos em Madeira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada das Moitas Altas, sem
número de polícia, lugar de Pinheiros, freguesia de Marrazes, conce-
lho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de produtos
em madeira e derivados, produtos de mobiliário e decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros e corresponde à soma de seis
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: quatro iguais de
3125 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando
José de Oliveira Ferreira, Sandra de Oliveira Ferreira, Isabel Maria
de Oliveira Ferreira e José de Jesus Ferreira Duque, e duas iguais de
6250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Rolando
José de Sousa Barros e Agostinho José Magalhães Macedo.

§ único. Cada um dos sócios realizou 50 % da sua quota em di-
nheiro, devendo realizar os restantes 50 %, também em dinheiro,
no prazo de dois anos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios
Fernando José de Oliveira Ferreira e Rolando José de Sousa Barros.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; 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 des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César de
Bastos. 2000843948

TORRE BRASIL � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Rua da Comissão de Iniciativa, Edifício Torre Brasil, 7.º,
escritório 712, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6361/
990407; identificação de pessoa colectiva n.º 503678406; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 28/20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram designa-
dos os órgãos sociais, para o triénio de 2002-2004, a saber:

Conselho de administração: presidente � João José Mascarenhas
Mexia Santos; vogais � José Ricardo Duarte Pereira Gonçalves e
Frederico de Carvalho Marques d�Orey Menano, todos casados;

Fiscal único: efectivo � José Teixeira Duarte, casado, revisor
oficial de contas; suplente � Vítor Manuel Rodrigues de Oliveira,
divorciado, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 25 de Março de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000225267

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FILIPES & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Soutocico, Arrabal, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2977/
891013; identificação de pessoa colectiva n.º 502230703; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 245/20011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital social e foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma de 2000 euros,
pertencente ao sócio Guilhermino Gaspar de Oliveira, outra de 1000
euros, da sócia Maria Augusta Faustino Filipe, outra de 1000 euros,
da sócia Isabel Maria Filipe de Oliveira Crespo, e outra de 1000 euros,
da sócia Marlene Maria Filipe de Oliveira Teixeira.

O pacto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

25 de Maio de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000225266

M. J. MIRANDA & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, lote 7, 1.º, direito, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6737/
991221; identificação de pessoa colectiva n.º 504443771; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 66/20021030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 4.º, n.º 1, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

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

O pacto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

23 de Abril de 2003. � A Ajudante, Gracinda das Neves Francisco.
2001206526

ÓBIDOS

PAULO TOMÉ � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 425/
20020118; identificação de pessoa colectiva n.º 505956713, data
da apresentação: 08052003.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 2001688911

FERNANDES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 443;
identificação de pessoa colectiva n.º 506140261; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/20030508.

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

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

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 2001688920

GRANFER � PRODUTORES DE FRUTAS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 5; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501714073; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 2/20030513.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foram alte-
rados parcialmente os estatutos, quanto aos artigos1.º, 4.º, § 1.º, 6.º,
§ 1.º, 7.º e 27.º, alínea n), que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Entre os fruticultores abaixo assinados e os que aderirem aos pre-
sentes estatutos, é constituída a cooperativa agrícola de responsabi-
lidade limitada denominada GRANFER � Produtores de Frutas,
C. R. L., que se regerá pelos Código Cooperativo, Decreto-Lei
n.º 335/99, de 20 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 23/2001, de 30 de Janeiro, demais legislação aplicá-
vel e pelas disposições seguintes:

ARTIGO 4.º

§ 1.º A cooperativa pertence ao ramo agrícola.

ARTIGO 6.º

§ 1.º O capital da cooperativa é variável e ilimitado, do montan-
te de 424 300 euros.

ARTIGO 7.º

As entradas de cada membro não podem ser inferiores a 20 títu-
los de capital.

ARTIGO 27.º

n) Apreciar e votar matérias especialmente previstas no Código
Cooperativo, no Decreto-Lei n.º 335/99, de 20 de Agosto, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 23/2001, de 30 de Ja-
neiro, e nestes estatutos.

O texto actualizado dos estatutos ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 2001688962

POMBAL

REMOS E BARCOS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2727;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20030507.

Cessão de quotas e alteração parcial de pacto social

No dia 23 de Abril de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Compe-
tência Especializada de Leiria, perante mim, Maria Teresa Gameiro
Marques de Oliveira, ajudante principal em exercício, por se encon-

trar de licença para férias o respectivo notário, compareceram como
outorgantes:

1.º Porfírio Manuel Gonçalves Antunes e mulher, Célia Maria da
Silva Rodrigues, casados no regime da comunhão de adquiridos, na-
turais ele da freguesia e concelho de Pombal e ela da freguesia de
Vila Cã, concelho de Pombal, residentes na Rua dos Antunes, 8, no
lugar de Barco, freguesia de Pombal, referida, contribuintes fiscais
n.os, respectivamente, 178178764 e 188047700;

2.º Jorge Manuel da Costa Ferreira Dias, casado com Maria
Joaquina Rosa Dias Costa Ferreira, no regime da comunhão de ad-
quiridos, natural da freguesia de Abrantes (São Vicente), concelho de
Abrantes, residente na Rua de Nossa Senhora das Graças, em Chainça,
Abrantes, contribuinte fiscal n.º 159094712;

3.º Paulo Jorge Dias Ferreira, solteiro, maior, natural da freguesia
de Abrantes (São João), concelho de Abrantes, com a mesma resi-
dência do segundo outorgante, contribuinte fiscal n.º 220153086.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bilhe-
tes de identidade, respectivamente, n.os 9983945, emitido em 8 de Se-
tembro de 1997, 10642215, emitido em 16 de Outubro de 2000, am-
bos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, 5404579, emitido
em 28 de Dezembro de 2000, e 12303001, emitido em 21 de Março de
2003, ambos pelos Serviços de Identificação Civil de Santarém.

Declararam os primeiros outorgantes :
Que são os únicos sócios da sociedade comercial por quotas Re-

mos e Barcos � Transportes, L.da, pessoa colectiva n.º 505248760,
com sede na Rua dos Antunes, 8, no lugar de Barco, freguesia e
concelho de Pombal, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Pombal, sob o n.º 2727, com o capital social de 50 000
euros, dividido em duas quotas, do valor nominal de 25 000 euros
cada, pertencentes uma a cada sócio, conforme verifiquei por uma
certidão de teor registral, que me apresentaram;

Que, em nome da referida sociedade, autorizam as cessões de quo-
tas que a seguir vão ser feitas e, por si e em nome da sociedade,
renunciam ao respectivo direito de preferência;

Que, com todos os direitos e obrigações inerentes, por preços iguais
aos respectivos valores nominais, que já receberam, cedem ao se-
gundo outorgante a quota pertencente ao outorgante marido e ao
terceiro outorgante a quota pertencente à outorgante mulher;

Que, no âmbito das condições do presente contrato, renunciam à
gerência que lhes incumbia na dita sociedade.

Declararam o segundo e o terceiro outorgantes:
Que aceitam as respectivas cessões;
Que, agora na qualidade de únicos sócios da dita sociedade, delibe-

ram alterar os artigos 3.º e 5.º do pacto social, cujas redacções pas-
sam a ser as seguintes:

ARTIGO 3.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, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, será confiada a sócios ou não
sócios, nomeados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Jorge Manuel da
Costa Ferreira Dias e Paulo Jorge Dias Ferreira.

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

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o registo
deste acto no prazo de três meses, a contar de hoje.

Arquivo: cópia de uma certidão de teor de registo comercial e uma
declaração comprovativa de que a sociedade tem a situação con-
tributiva regularizada perante a segurança social.

Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo.

(Assinaturas ilegíveis.) � A Ajudante Principal, em exercício, (Assi-
natura ilegível.)

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001215274

LISBOA

AMADORA

JOSÉ TEIXEIRA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 655;
identificação de pessoa colectiva n.º 500160090; inscrições n.os 1
e 6; números e data das apresentações: 5, 8 e 9/030521.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerência de Vítor Manuel da Silva, por re-
núncia, em 14 de Abril de 2003, e foi alterado parcialmente o con-
trato social quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, conforme escrituração, é de 5000 euros e acha-
-se representado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros, uma de cada um dos sócios Maria Otília Lopes Bento Pereira
e Joaquim Lopes Pereira Bento.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade incumbem aos
gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � Fica designada gerente a sócia Maria Otília Lopes Bento
Pereira.

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

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Conferido, está conforme.

23 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afonso
Menezes. 2003337881

NUPI � PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8417;
identificação de pessoa colectiva n.º 503045713; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 4/030514.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Abril de 2003.

Conferida e conforme.

2 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 2003392548

SOCIEDADE DE ENSINO STUDIUM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 665/
180660; identificação de pessoa colectiva n.º 500552541; inscri-
ção n.º 44; número e data da apresentação: 9/020802.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o seu capital
foi reforçado com 19 951,92 euros em dinheiro e redenominado em
euros e foi alterado parcialmente o contrato social quanto aos arti-
gos 1.º, 2.º, 3.º, 5.º e 8.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a denominação de Sociedade
de Ensino Studium, L.da, tem a sua sede na Rua de Luís de Camões,
4 e 6, freguesia da Venteira, concelho da Amadora, e durará por
tempo indeterminado.

2 � Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá transfe-
rir a sua sede social para qualquer outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, filiais,
agências ou qualquer outra forma de representação permanente, em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o ensino básico e secundário em colé-
gios e escolas próprias ou de qualquer outra forma que a administra-
ção resolva, e poderá ainda explorar outras modalidades de ensino.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,79 euros e corresponde à soma de 26 quotas, pertencentes
aos sócios:

Augusto Ferreira Guedes, uma quota no valor nominal de 4726,23
euros;

António Rodrigues Fernandes Lima, uma quota no valor nominal
de 4558,64 euros;

Hélder Jorge Pinheiro Pita, uma quota no valor nominal de 617,14
euros;

Joaquim Ferreira Guedes, uma quota no valor nominal de 4558,64
euros;

Fernando de Jesus Bernardino, uma quota no valor nominal de
165,60 euros;

Maria Fernanda Alves Velho Serras, uma quota no valor nominal
de 698,94 euros;

Francisco Martinho Freitas Nunes Serras, uma quota no valor
nominal de 698,94 euros;

Os herdeiros do falecido sócio José da Paz Branco, Dinah Dubrevil
Regadas, Manuel Ricardo Dubrevil Regadas Branco, José Paulo
Dubrevil Regadas Branco, Miguel Graça Branco e Susana Graça Branco,
uma quota no valor nominal de 165,60 euros;

José Manuel Ribeiro Leal, uma quota no valor nominal de 4238,91
euros;

Ana Cristina Mota da Silva, uma quota no valor nominal de 473,86
euros;

Adelino Manuel Serras, uma quota no valor nominal de 4558,64
euros;

Joaquim Américo Martins Ribeiro, uma quota no valor nominal
de 473,86 euros;

Maria Irene Ferreira Guedes, uma quota no valor nominal de
4558,64 euros;

António Ricardo Pinto Gouveia, uma quota no valor nominal de
165,60 euros;

Eduardo Ribeiro Rodrigues, uma quota no valor nominal de
4558,64 euros;

Maria do Céu Almocim Ribeiro Azevedo Lopes da Costa, uma
quota no valor nominal de 473,86 euros;

Maria Cristina de Jesus Pigarro, uma quota no valor nominal de
165,60 euros;

Henrique Manuel Coelho Frazão, uma quota no valor nominal de
1436,66 euros;

José Fontes da Costa, uma quota no valor nominal de 165,60 euros;
Artur Olímpio Sá Nunes, uma quota no valor nominal de 473,86

euros;
Francisco Cristina Patrício, uma quota no valor nominal de 962,68

euros;
Guilhermina Rosa Ferreira Guedes, uma quota no valor nominal

de 1731,45 euros;
José Emílio Tenente Lima, uma quota no valor nominal de 449,54

euros;
José Jorge Coelho Fortunato Antunes, uma quota no valor nomi-

nal de 449,54 euros;
Mário José de Abreu Lopes Direito, uma quota no valor nominal

de 4259,36 euros;
Pedro Manuel Ferreira Raposo Torres Brás, uma quota no valor

nominal de 4093,76 euros.
ARTIGO 5.º

A gerência e administração da sociedade ficam a cargo de três a
cinco gerentes, a nomear em assembleia geral, que a poderão repre-
sentar em juízo e fora dele, activa e passivamente, com dispensa de
caução e com ou sem remuneração.

1 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas, nos
respectivos documentos, de dois sócios gerentes ou de dois procura-
dores com mandato expresso.

2 � A gerência poderá adquirir livremente participações sociais
em quaisquer sociedades e agrupamentos complementares de empre-
sas, em território nacional ou no estrangeiro.

3 � A sociedade pode nomear mandatários ou procuradores, pas-
sando procurações a quem entender, para a prática de determinados
actos ou categorias de actos e qualquer gerente pode delegar os seus
poderes noutro gerente, para determinados negócios ou espécie de
negócio, que o substitua na gerência e por ele assine todos os docu-
mentos necessários.

4 � Para os actos de mero expediente e tudo quanto se relacione
com o Ministério da Educação, as matrículas dos alunos, declara-
ções, boletins de inscrição para exames, termos de aptidão e reque-
rimentos e exposições em nome da sociedade ou dos seus externatos
bastará a assinatura de qualquer dos gerentes ou, no seu impedimen-
to ou ausência, do director pedagógico dos colégios e escolas.

ARTIGO 8.º

Os sócios gerentes ou não, independentemente dos seus cargos
dirigentes, poderão exercer o professorado nos colégios ou escolas
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da sociedade, com preferência a outros professores, e pagos pela tabela
que a administração entenda.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

14 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante Destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 1000221356

MANUEL ALVES RIBEIRO & FILHOS � SOCIEDADE
DE COMPRA, ADMINISTRAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8153;
identificação de pessoa colectiva n.º 501806342; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 8/020513.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação da sede para a Rua de Maria Veleda, 8, freguesia de
Alfornelos.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2003402624

EUROSALDI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 13 565/021205; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/021205.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EUROSALDI � Sociedade de Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede na Rua de Joaquim Tim Tim Sitíma, 2,
1.º, direito, na Brandoa, freguesia da Brandoa, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas do valor nominal de 5000 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

As cessões de quotas, total ou parcialmente, são livres entre os
sócios, mas a estranhos, carecem do consentimento da sociedade, à
qual, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo, fica
reservado o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a administração da sociedade e a sua represen-
tação em juízo e fora dele, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, competem a dois gerentes a designar
em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os
sócios.

2 � A sociedade vincula-se pela intervenção conjunta de dois
gerentes.

3 � Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade
em fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer actos e contra-
tos estranhos aos negócios sociais.

Conferido e conforme.

8 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000208539

N CRIAÇÕES � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 859; identificação de pessoa colectiva n.º 503151548; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 3/030520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º, n.º 1, e 2.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma N Criações � Artigos de Deco-
ração, L.da, e tem a sua sede na Rua de São João de Deus, 25-27,
freguesia da Venda Nova, concelho da Amadora.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e indústria de artigos de
decoração.

Está conferido e conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afonso
Menezes. 2003304959

AUTO REPARADORA EUGÉNIO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8304;
identificação de pessoa colectiva n.º 503015911; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/030520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerência de Maria Elvira Marques da Concei-
ção Marques, por renúncia, em 7 de Fevereiro de 2003.

Conferida e conforme.

21 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afonso
Menezes. 2003392670

POLICER � REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7070;
identificação de pessoa colectiva n.º 502176040; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 9/030520.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Abril de 2003.

Conferida e conforme.

21 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afonso
Menezes. 2003305106

VOLEIFLOR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9295;
identificação de pessoa colectiva n.º 503403652; inscrições n.os 5
e 7; números e data das apresentações: 11 e 12/030520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerência de Sandra Maria Ferreira Lopes de
Figueiredo, por exoneração, em 15 de Abril de 2003, e foi alterado
o contrato com transformação em sociedade unipessoal, tendo os
artigos sido modificados e ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VOLEIFLOR � Actividades Hotelei-
ras, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Ary dos Santos,
Mercado Municipal da Reboleira, loja 11, freguesia da Reboleira,
concelho da Amadora.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a exploração de actividades
hoteleiras.

2 � A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades, com
objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial, ou em agrupa-
mentos complementares de empresas ou em agrupamentos europeus
de interesse económico, ficando-lhe todavia vedada a participação
noutras sociedades unipessoais por quotas.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde a uma quota de igual valor, pertencente à sócia Ema Maria
da Silva Brás Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pela sócia Ema Maria
da Silva Brás Ferreira, já designada gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado.

2 � A sociedade vincula-se em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente, com a assinatura da sua gerente.

ARTIGO 5.º

Devem ser consignadas em acta as decisões da sócia única, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em
regime de pluralidade, a lei permite a tomada de deliberações em
assembleia geral.

Está conferido e conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afonso
Menezes. 2003305483

SIEMENS � SISTEMAS DE SEGURANÇA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9559;
identificação de pessoa colectiva n.º 500427437; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 14/030307.

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

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

11 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003341986

GIROTO PAISANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4607;
identificação de pessoa colectiva n.º 501395911; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 12 e 13; números e data
das apresentações: 13, 14 e 15/030212.

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

Cessação de funções de Maria Otília Mendes Angélico.
Causa: renúncia.
Data: 10 de Janeiro de 2003.
Nomeação de gerente.
Gerente nomeada: Ana Cristina da Silva Coutinho Lázaro.
Data da deliberação: 10 de Janeiro de 2003.
Alteração do contrato: o artigo 4.º foi modificado e ficou com a

seguinte redacção:
ARTIGO 4.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 � A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado

em assembleia geral, podendo a remuneração consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003403760

PONTECIALCABOS � COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 10 165; identificação de pessoa colectiva n.º 503808202; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 16/030227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o seu capital
foi reforçado com 25 060,11 euros em dinheiro e redenominado em

euros e foi alterado parcialmente o contrato social quanto aos arti-
gos 2.º e 3.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

2.º

O objecto social consiste na importação, exportação e comércio
de material eléctrico, informática e toda a espécie de cabos; cons-
trução e comercialização de acessórios afins; assistência técnica e
prestação de serviços no âmbito do objecto.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros e corresponde à soma de três quotas, uma do valor nominal de
47 500 euros, pertencente ao sócio José Manuel Sousa Melancia, uma
do valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Margarida
Arabela de Castro Monteiro Alves, e uma do valor nominal de 1250
euros, pertencente à sócia Maria Manuela de Abreu Rodrigues.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003341218

ÁLVARO OLIVENÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 11 469; identificação de pessoa colectiva n.º 504597205;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 22/030307.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação da sede para a Rua de Teófilo Braga, 16-B, na Damaia,
freguesia da Damaia.

11 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003380337

VELUDO & PEREIRA � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9052;
identificação de pessoa colectiva n.º 503301590; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apre-
sentações: 4 e 5/030310.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerência de Maria Manuela Lima Nunes de
Brito Veludo Pereira, por ter renunciado em 16 de Fevereiro de
2003; o seu capital foi reforçado com 12,02 euros em dinheiro e
redenominado em euros, e foi alterado parcialmente o contrato social
quanto aos artigos 4.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Manuel Alpedrinha,
27, freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4501,20 euros,
pertencente ao sócio Paulo Jorge de Brito Pereira, e uma de 498,80
euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel de Brito Pereira.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

12 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003380612

PROMISE � ARTIGOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 13 666/030218; identificação de pessoa colectiva
n.º 506304922; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/030218.

Certifico que, entre Maria do Rosário dos Santos Moreira
Granado Baeta e Ana Maria Miranda Gomes, foi constituída a
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sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Promise � Artigos Publicitá-
rios, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de José Afonso, 5-A, freguesia
da Reboleira, concelho da Amadora.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações e quaisquer outras formas locais
de representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em:
1) Importação, exportação, comercialização e distribuição de

objectos publicitários;
2) Conceptualização, criação e execução de materiais de comuni-

cação;
3) Representação, comercialização e distribuição de produtos de

higiene e conforto;
4) Armazenagem e distribuição física de produtos publicitários e

outros conexos.
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6692
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 3346 euros,
pertencentes uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 � Ficam designadas gerentes ambas as sócias.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção conjunta de dois

gerentes.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deli-

berado em assembleia geral.
ARTIGO 5.º

Nas assembleias gerais, as deliberações sociais que admitam tal
representação podem ser conferidas a qualquer pessoa.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades, com
objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial, bem como em
agrupamentos complementares de empresas ou em agrupamentos euro-
peus de interesse económico.

ARTIGO 7.º

A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente e deve
ser feita por meio de carta registada, com aviso de recepção, dirigida a
cada um dos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, a não ser
que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais longo.

Conferido e conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2000982883

INDRA � CPC, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 13 636; identificação de pessoa colectiva n.º 506176142; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 9/030127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 2.º, n.º 1, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Indústria, 6, freguesia
de Alfragide, concelho da Amadora, podendo ser deslocada pelo
conselho de administração, nos limites da lei.

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação de funções de gerência de Virgílio Ginja Duarte, por
ter renunciado em 30 de Outubro de 2002.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003311246

LABOSISTEMA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
E PROJECTOS PARA LABORATÓRIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 497; identificação de pessoa colectiva n.º 505322137;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/021219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerência de Isabel Maria de Almeida Soares,
por renúncia, em 14 de Dezembro de 2001.

17 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003303405

CASCAIS

LINGERIE FELINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8573
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503122254; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 31/030214.

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

7 � Apresentação n.º 31/030214.
Designação para gerente de Maria Cristina de Caires Nóbrega,

divorciada, residente na Travessa do Arneiro, 15, 1.º, C, Mem Mar-
tins, em 21 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

25 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003218360

CAPITÃO GUIGAS � COMÉRCIO DE PRONTO-A-VESTIR
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 839
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506161625; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 55/030124.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Capitão Guigas � Comércio de
Pronto-a-Vestir e Acessórios, L.da, e tem a sua sede na Rua Direita
de Massamá, 127, loja A, freguesia de Massamá, concelho de Sintra,
podendo a mesma ser deslocada para concelho limítrofe por simples
deliberação da gerência da sociedade e ainda serem criadas sucursais,
filiais, agências ou outras formas locais de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de pronto-a-vestir e
acessórios.

3.º

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

2 � A sociedade pode participar no capital de outras sociedades,
mesmo que de objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade será exercida pelos
gerentes, sócios ou não sócios, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Manuel Parrei-

ras Caetano.
5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre, dependendo
a cessão a terceiros de consentimento da sociedade, a qual, em primeiro
lugar, e os sócios, em segundo, têm direito de preferência.
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São sócios Maria de Jesus Marques Teixeira Patacas Caetano e
João Manuel Barreiros Caetano.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003190767

SUIGRANJA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3376
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501368051; inscri-
ção n.º 27; número e data da apresentação: 58/030311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, n.º 2, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

2 � As acções poderão ser escriturais ou tituladas, nominativas
ou ao portador e serão reciprocamente convertíveis, correndo por
conta do accionista as despesas de conversão.

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

Está conforme o original.

1 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos Re-
médios Marques. 2003273166

RAGOTEX � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 277
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503715522; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 683/011228.

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

3 � Apresentação n.º 683/011228.
Redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$ por incorpora-

ção de resultados transitados.
Sócios e quotas:
1) José Luís de Sousa Ramos � 2500 euros;
2) Carlos Alberto Gouveia � 2500 euros.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2003175920

VIRGÍLIO JOSÉ RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 292
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504451448; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 57/030325.

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

8 � Apresentação n.º 57/030325.
Designação para gerente de Joaquim José Feliciano Palma, resi-

dente na Rua de Guilhermina Suggia, 31, Algueirão, em 24 de Março
de 2003.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003120750

REPRESENTAÇÕES SEGISMUNDO NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4515
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501829369; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 102/030324.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º, n.os 1 e 2, e
2.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confecções Patricláudia, L.da

2 � A sua sede é na Rua de Joaquim Guilherme da Costa Cal-
das, 1, localidade e freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de têxteis e
confecções.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003231560

REVIPROM � SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3220
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501648640; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 91/020228.

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

2 � Apresentação n.º 91/020228.
Redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, reforçado com 502 410$ em dinheiro, subs-

crito pelos sócios na proporção.
Sócios e quotas:
1) Umbelina Odete Gama Matos Beja Madaleno � 2000 euros;
2) Madalena Santos da Fonseca Pires � 2000 euros;
3) Ernesto Roquete da Fonseca Rola � 1000 euros.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2003226230

MATERGOMES � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E EQUIPAMENTO A PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 422
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503791369.

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

3 � Apresentação n.º 58/011214.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 302 410$, realizado por incorporação de

reservas.
Artigo alterado: 4.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) João Manuel Raimundo Gomes � 2500 euros;
2) Maria José Alves Patrício Gomes � 2500 euros.

A Conservadora Destacada, (Assinatura ilegível.)

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 20/030327.
Deslocação da sede para a Rua da Escola, lote 2, 3.º, direito,

Abrunheira, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

1 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003236198

SPORTBICUDA � ORGANIZAÇÃO DE ACTIVIDADES
DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 842
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/020925.
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Certifico que, entre Bruno Schedel Leitão dos Santos e Francisco
José Burnay Ereira Lobo Guedes, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SPORTBICUDA � Organização
de Actividades Desportivas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Bicuda, na Torre,
freguesia e concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no aluguer de infra-estruturas
desportivas, organização de actividades e eventos desportivos e
comercialização de artigos desportivos.

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 cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do triplo do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
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 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 1000225417

O GARFO DA ANTA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 265
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/
020729.

Certifico que, entre Joaquim Rosa Diniz e Maria do Carmo da
Conceição Bernardo Quinta Nova, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma O Garfo da Anta � Actividades Ho-
teleiras, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do General Carlos Ribeiro, 8-A, Ur-
banização da Anta, freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

2 � A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar e extinguir sucursais, agências ou outras formas locais de
representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de churras-
queira, restaurante, cervejaria, cafetaria, petiscos e gelados.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, correspondente à soma de duas quotas de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios Joaquim Rosa Diniz e Maria do Carmo da Con-
ceição Bernardo Quinta Nova.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos com as assinaturas de dois gerentes.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores
nos termos legais.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento prévio da

sociedade e, sendo onerosa, a esta em primeiro lugar e aos sócios
em segundo lugar é reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mentos nos termos e condições previamente acordados em assem-
bleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá deliberar a amortização da quota de qual-
quer sócio nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando for cedida total ou parcialmente com infracção do

disposto no n.º 2 do artigo 6.º destes estatutos;
c) Em caso de arresto e penhora ou se por qualquer forma deixar

de estar na livre disponibilidade do seu titular.
2 � O valor da amortização será o que resultar da aprovação do

último balanço.
ARTIGO 9.º

Fica expressamente proibido obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, letras de favor e em actos ou contratos estranhos aos negó-
cios sociais.
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ARTIGO 10.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões das as-
sembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 1000225416

ONDACAR � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9077
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501718745; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 35/030312.

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

20 � Apresentação n.º 35/030312.
Designação dos órgãos sociais, em 3 de Janeiro de 2003.
Gerentes: Carlos Alberto da Silva Cardoso Duarte, Carlos Alberto

Fernandes Monteiro e José Manuel da Matta Prates;
Secretária: Maria Paula Terra da Mota de Vasconcelos Guimarães;
Secretária suplente: Joana Santos Marques Parames Merino;
Revisor oficial de contas: António Dias e Associados, com sede

nas Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa, representada por João Luís Falua
Costa da Silva, revisor oficial de contas.

Prazo: ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003230106

C. G. E. � CLÍNICA GERIÁTRICA DO ESTORIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 373
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505118980;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 58 e 59/020704.

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

1 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 58/020704.
Cessação de funções de administradores de Paulo Maria de Castro

Nabais dos Santos e Pedro Manuel Fernandes Serra Brandão, por
renúncia, em 21 de Março de 2001.

2 � Apresentação n.º 59/020704.
Designação de administradores, em 2 de Abril de 2002.
Prazo: para integrar o mandato em curso de 2001-2003.
Pedro Miguel Patrício Raposo, casado, residente na Rua de Rodrigo

da Fonseca, 82, 2.º, esquerdo, Lisboa, e Arménio Venceslau Brandão
Ramos, casado, residente na Rua de Roberto Ivens, 13, Queijas.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2003227091

GEOSOLVE � SOLUÇÕES DE ENGENHARIA,
GEOTECNIA E TOPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 232
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504498975; inscri-
ção n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e datas das apresentações: 135/020206 e 50 e 51/020808.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 170 045 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e outros valores constantes da escrituração, e
encontra-se dividido nas seguintes quotas:

a) Uma quota no valor de 56 114,76 euros, da sócia PLANEGE �
Consultores de Engenharia e Gestão, L.da;

b) Uma quota no valor de 56 114,76 euros, da sócia PENGEST �
Planeamento, Engenharia e Gestão, S. A.;

c) Uma quota no valor de 51 013,59 euros, do sócio engenheiro
José Manuel Marques da Cruz;

d) Uma quota no valor de 6801,89 euros, do sócio Joaquim
António Pereira Gouveia.

Certifico ainda que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

Facto: cessação de funções de António Miguel de Oliveira Lopes,
por renúncia, em 26 de Fevereiro de 2002.

Facto: designação de gerente de Jorge Maurice Banet Nandim de
Carvalho, casado, residente na Rua da Fonte, 18, 1.º, C, Lisboa,
indicado pela sócia PLANEGE, L.da

Data da deliberação: 4 de Março de 2002.

Está conforme o original.

26 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225262

FERNANDES & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4273
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501234519;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 6 e 7/020312.

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

Facto: cessação de funções de gerente de Arlindo Alcides Tavares
de Almeida, por renúncia, em 13 de Novembro de 2001.

Facto: alteração parcial do contrato com aumento de capital.
Artigo alterado: 2.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em

dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas.
1) Jacinto de Jesus Alcobia � 4375 euros;
2) Emília Manuela Gomes Madeira Alcobia � 625 euros.
Gerente designado: Jacinto de Jesus Alcobia.

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

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225256

CONTA INTERACTIVA � CONTABILIDADE, GESTÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 635
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505688891; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 20/020226.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma Conta Interactiva � Contabilidade,
Gestão e Serviços, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede social na Praceta de Garcia de
Resende, 14, loja B, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

2 � Por deliberação da assembleia geral, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho, concelho limítrofe, ou qual-
quer outro dentro do território nacional.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade e gestão.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
na data da constituição da sociedade, é de 5000 euros, correspon-
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dente à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de 3000
euros, na titularidade do sócio Almerindo da Silva Cardoso, corres-
pondente a 60 % do capital social; uma do valor nominal de 1000
euros, na titularidade da sócia Ana Paula Ribeiro da Silva, corres-
pondente a 20 % do capital social, e uma do valor nominal de 1000
euros, na titularidade da sócia Isabel Maria Marques Aguiar, corres-
pondente a 20 % do capital social.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos à sociedade, a sociedade, em

primeiro lugar, e os sócios, em segundo, gozam do direito de prefe-
rência.

3 � O titular da quota que deseje aliená-la deve comunicar à so-
ciedade por carta registada, com aviso de recepção, o projecto da
venda, o preço e as respectivas cláusulas do contrato.

4 � Recebida a comunicação, a sociedade se não desejar exercer
o direito de preferência, transmiti-lo-á aos sócios, no prazo de 10
dias a contar da data do seu recebimento, por carta registada, com
aviso de recepção, devendo os sócios que desejarem usar o direito de
preferência participá-lo à sociedade e ao cedente, nos 10 dias ime-
diatos.

5 � No caso de mais de um sócio pretender exercer a preferên-
cia, a cessão, após a necessária divisão de quota, far-se-á na propor-
ção das participações sociais dos preferentes.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelas sócias Ana
Paula Ribeiro da Silva e Isabel Maria Marques Aguiar, sendo sufi-
ciente a assinatura de qualquer dos gerentes para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

2 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em quaisquer
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
fianças, letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 7.º

Dissolução da sociedade

A sociedade dissolve-se, para além dos casos previstos na lei,
mediante deliberação da assembleia geral, por maioria de três quar-
tos do capital social.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225252

SPORTESTE � SISTEMAS DE AVALIAÇÃO
DE DESPORTISTAS E CONTROLO DO TREINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7772
(Oeiras); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 11/020429.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação da sede para a Rua de São João de Brito, 9-A, freguesia
de Linda-a-Velha.

Está conforme.

27 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225248

ISABEL MOURA � CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 142
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
020417.

Certifico que, entre Isabel Maria Coelho da Silva Moura, José
Filipe da Silva Moura Malheiro de Carvalho e Sofia da Silva Moura

Malheiro de Carvalho, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Isabel Moura � Clínica de Me-
dicina Dentária, L.da, número de identificação de pessoa colectiva
505987945, actividade 85130 (válido até 16 de Julho de 2002), e
tem a sua sede na Rua de Manuel Teixeira Gomes, 11, 10.º, direito,
freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações
ou quaisquer outras formas de representação quer em Portugal quer
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços médi-
cos dentários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do valor
nominal de 4500 euros, pertencente à sócia Isabel Maria Coelho da
Silva Moura, e duas do valor nominal de 250 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios José Filipe da Silva Moura Malheiro de
Carvalho e Sofia da Silva Moura Malheiro de Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe à sócia Isabel Maria Coelho
da Silva Moura, que, desde já, fica nomeada 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.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre, mas a
estranhos, depende do consentimento da sociedade, em primeiro
lugar, e dos sócios não cedentes, em segundo, os quais têm o direito
de preferência.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000225246

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LUÍS MANUEL
& CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 644
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
021125.

Certifico que, entre Luís Manuel Reis da Silva e Maria da Concei-
ção Alves da Silva Simões, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade de Construções Luís
Manuel & Conceição, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Pego Longo,
lote 22, no Pendão, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

2 � A gerência da sociedade pode deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e ainda criar sucursais, agên-
cias, delegações e outras formas de representação, no território na-
cional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto empreitadas de construção civil.

3.º

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

4.º

1 � A divisão e cessão total ou parcial de quotas é livre entre
sócios.

2 � As cessões de quotas a estranhos, no todo ou em parte, fi-
cam dependentes do consentimento da sociedade, à qual fica consig-
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nado o direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes em segundo.

ARTIGO 5.º

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

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000225242

SINTRALIMPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 785
(Sintra); inscrição n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; nú-
meros e data das apresentações: 6 e 7/020315.

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

2 � Apresentação n.º 6/020315.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Helena Fonseca da Silva Lopes � 2500 euros;
2) Narciso Turbulento Lopes � 2500 euros.

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 7/020315.
Deslocação da sede para a Rua das Fontainhas, 8, Casais, Mem

Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225240

JOÃO MANUEL C. CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4937
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501065105; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 164/020326.

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

4 � Apresentação n.º 164/020326.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado por incorporação de re-

servas legais.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) João Manuel Colaço de Carvalho � 2500 euros;
2) Maria Carolina Silva Castanheira de Carvalho � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225238

BICARBAL � SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 338
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503551449; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 278/020327.

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

3 � Apresentação n.º 278/020327.

Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 5 024 100$, realizado em dinheiro.
Artigo alterado: 4.º
Termos da alteração:
Capital: 50 000 euros, representado por 5000 acções no valor

nominal de 10 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225236

BAIXINHOS REGUILAS � CRECHE E JARDIM INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 914
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505440407;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 90/020315.

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

1 � Averbamento n.º 3, apresentação n.º 90/020315.
Deslocação da sede para o Casal do Barota, lote 125, 6.º, A, Be-

las, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225234

AUTO TÁXIS ESTRELA DA MEIMOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8165
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501091467; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 125/020228.

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

3 � Apresentação n.º 125/020228.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 4.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Joaquim José Ventura Barata � 4000 euros;
2) Etelvina Henriques Ventura � 1000 euros.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225582

BEM BRASIL � INDÚSTRIA DE PÃO DE QUEIJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 034
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
020527.

Certifico que, entre Gilberto Salomão de Oliveira e Acácia de Jesus
Diniz Oliveira, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bem Brasil � Indústria de Pão
de Queijo, L.da, e terá a sua sede na Estrada de Mem Martins, 234,
Mem Martins, na freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de
Sintra.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas e locais de representação
no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de pão de
queijo e afins; comércio de produtos alimentares; importação e ex-
portação de produtos alimentares, suas matérias e derivados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros e encontra-se dividido em
duas quotas: uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao
sócio Gilberto Salomão de Oliveira, e outra no valor nominal de 2500
euros, pertencente à sócia Acácia de Jesus Diniz Oliveira.

2 � Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações su-
plementares de capital, na proporção das suas quotas, até ao limite
de 20 vezes o capital social, conforme for deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
será exercida pelos sócios, nomeados em assembleia geral, ficando,
desde já, nomeados gerentes os dois sócios.

2 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária a assina-
tura de qualquer dos gerentes.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas a não sócios, no todo ou em parte,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em segundo
lugar, e os sócios, em primeiro lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá amorti-
zar qualquer quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que possa condu-

zir à sua arrematação ou venda judicial da quota, ou quando esta seja
incluída em massa falida;

c) Por partilha judicial ou extrajudicial da quota, na parte que não
seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão da
sua quota a terceiro depois de os sócios ou a sociedade terem decla-
rado pretender usar o seu direito de preferência.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000225581

PALMICAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6242
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502216042; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 14/020306.

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

Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, realizado em di-

nheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas:
1) Hélder dos Santos Trindade � 2500 euros;
2) Raquel da Silva Trindade Horta Correia � 1250 euros;
3) Vasco Miguel da Silva Trindade � 1250 euros.

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225580

MARICATO & MOREIRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 894
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503923834; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 40/020304.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225579

EDOISZ � ENERGIA E COMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 990
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504281402; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/020228.

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

Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em

dinheiro pelo sócio.
Sócio e quota: José Francisco Martins � 5000 euros.

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

Está conforme o original.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225578

JOSÉ PINTO & NUNO NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 853
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503904686; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 65/020228.

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

Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em

dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas:
1) José António Guia Pinto � 2500 euros;
2) Ana Maria Leite Remígio Pinto � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225577

CENTRO DE ESTÉTICA E CABELEIREIRO � LEONOR
SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 066
(Oeiras); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 71/
020228.

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

Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em

dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas:
1) Maria Leonor Morgado da Silva � 3750 euros;
2) Carlos Manuel Pires da Silva � 1250 euros.

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

Está conforme o original.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225576
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VERDES E CORES � PRODUÇÃO, IMPORTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE FLORES E PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 762
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503690554; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 347/020327.

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

5 � Apresentação n.º 347/020327.
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 da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Pedro Rui Ricardo Monteiro � 2500 euros;
2) Isabel Cristina Mosa de Oliveira Monteiro � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225575

A JANELA DE S. PEDRO � COMÉRCIO
DE DECORAÇÃO E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6079
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502436921; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 44/020327.

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

7 � Apresentação n.º 44/020327.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito pelos sócios Fernando Duarte Simões e António José Duarte
Simões com a quantia de 301 205$ cada um.

Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Fernando Duarte Simões � 2500 euros;
2) Jorge Manuel Pinho Monteiro � 498,80 euros;
3) António José Duarte Simões � 2001,20 euros.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225574

MAGNA MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6634
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502622580; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 242/020327.

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

2 � Apresentação n.º 242/020327.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado por incorporação de re-

servas legais.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Agnelo Parreira � 1300 euros;
2) Manuel Faustino Raposinho Barraquinho � 1300 euros;
3) António Gonçalves Ferreira � 1300 euros;
4) Joaquim Eugénio Gomes Soares � 750 euros;
5) António Augusto Silva Caria � 350 euros.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225573

TRANSCOMAR � TRANSFORMAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6512
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502573775.

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

1 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 230/020327.
Deslocação da sede para a Rua do Pinhal da Ermida, Rebanque,

freguesia de Montelavar, concelho de Sintra.
4 � Apresentação n.º 47/030521, compl.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 4.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Domingos dos Santos Esteves � 3500 euros;
2) Maria Edite Jorge Gomes Policarpo � 1500 euros.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225572

JJ � COMÉRCIO DE PELES, CAMURÇAS
E MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 899
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504099728; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 36/020327.

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

2 � Apresentação n.º 36/020327.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 402 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) João Martinho Oliveira de Freitas � 4833,33 euros;
2) Valentim Artur dos Santos da Silva � 166,67 euros.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225571

LUMINAR � INDÚSTRIA DE IMPRESSÃO E ARTES
GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6982
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502556323; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 94/020219.

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

Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado por

incorporação de prestações suplementares.
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Sócios e quotas:
1) Américo Manuel de Oliveira Paiva e Pona � 3500 euros;
2) Maria do Carmo Terrazo Tarendol Paiva e Pona � 1500 euros.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225570

M. ALVES � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9882
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503575291; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 48/020304.

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

Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 502 410$, realizado em

dinheiro pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas:
1) Manuel António Figueira Alves � 3500 euros;
2) Maria Margarida Lente Figueira Alves � 1000 euros;
3) Teresa Margarida Lente Figueira Alves � 250 euros;
4) Daniel Filipe Lente Figueira Alves � 250 euros.

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225569

PRIFERGO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8753
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503206466; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 27/020304.

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

Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em

dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas:
1) Wilson Fernando Góis Jorge � 3500 euros;
2) Paulo Sérgio Martins Góis � 1500 euros.

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225568

GCS � GABINETE DE CONSULTORES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6536
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501513884; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 19/020304.

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

Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, realizado em di-

nheiro e subscrito em partes iguais por ambos os sócios.
Sócios e quotas:
1) Gilberto Cebola de Sousa � 2500 euros;
2) Isabel Maria Jorge Rocha Cabrita � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225567

CARLOS BERNARDO DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3584
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501447679; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 21/020307.

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

6 � Apresentação n.º 21/020307.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito pelo único sócio para reforço proporcional das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócio e quotas: Carlos Bernardo dos Santos � 2500 euros e 2500

euros.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225561

SINTRASANITÁRIOS � FABRICAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 427
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503791512; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 34/020228.

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

2 � Apresentação n.º 34/020228.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 5.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Carlos Fernando da Fonseca Fernandes � 3500 euros;
2) Maria de Lurdes Coelho da Fonseca Fernandes � 1500 euros.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225566

O SONHO � CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9728
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503423599; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 45/020319.

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

Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Francisco Jorge da Costa Henriques � 2500 euros;
2) Benvinda do Céu Antunes de Sousa � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225233
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E. A. CONTREIRAS � CONSULTORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 093
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505721414; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 488/011226.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de E. A. Contreiras � Consultoria,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Torre, Edifício
Cascais Atrium, apartamento 301, Cascais, freguesia e concelho de
Cascais.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na análise, concepção e progra-
mação de sistemas informáticos, processamento e gestão de bases
de dados, manutenção e reparação de material informático, bem como
a sua comercialização, consultoria e prestação de serviços conexos
à informática. Actividades de consultoria para os negócios e a ges-
tão; consultoria e organização turística.

ARTIGO 3.º

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

2 � O sócio poderá fazer prestações suplementares ao capital
até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do ge-
rente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida, no todo ou em parte, com aquele que a sociedade está
exercendo.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 2003248668

NAUTICAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E BARCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 640
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504051857; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 77/020319.

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

3 � Apresentação n.º 77/020319.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Hermínio da Silva Lucas Antunes � 2500 euros;
2) Adelina Maria Batista Pires � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

10 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225239

OCULISTA DO MUCIFAL � COMÉRCIO DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5668
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502276100; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 20/020321.

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

3 � Apresentação n.º 20/020321.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Vítor Manuel Gonçalves Guerreiro � 2500 euros;
2) Ana Maria de Jesus Carioca Guerreiro � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225237

M & M � COMPONENTES PARA INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6541
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502581328; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 136/020321.

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

11 � Apresentação n.º 136/020321.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado por incorporação de re-

sultados transitados.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Rogério António Martins Tavares Russo � 2500 euros;
2) Maria Salete Nunes Rodrigues Martins � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225235

RIVASNEL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5750
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502310871; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 40/020315.

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

4 � Apresentação n.º 40/020315.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225232

AUGUSTO & RUI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8122
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503028720; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 83/020315.

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

3 � Apresentação n.º 83/020315.
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Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Augusto Limpo Paulo � 2500 euros;
2) Mário Rui da Assunção Limpo Paulo � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

10 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225230

PMS � AUDITORIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 890
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503888630;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 56 e 57/020312.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital de 400 000$ para 5010 euros e foi alterado parcialmente
o contrato social quanto aos artigos 3.º e 7.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5010 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e é representado por três quotas com o valor
nominal de 1670 euros cada, tituladas uma por cada uma das sócias.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas às sócias prestações suplementares até ao
montante de 25 000 euros.

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou
funções de gerente Maria Lucília Cravinho Rosado Moreira, por
renúncia, em 5 de Dezembro de 2001, e Ricardo Gil Pestana Gon-
çalves Câmara cessou funções de gerente.

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225229

QUANTUM GEST � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 551
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503647934; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 58/020312.

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

6 � Apresentação n.º 58/020312.
Designação dos órgãos sociais, em 4 de Janeiro de 2002.
Administrador único: Tito Silva Lyon de Castro, divorciado, resi-

dente na Casa Santa Isabel, Largo da Igreja, Ulgeira, Sintra;
Conselho fiscal: presidente � Nuno Ribeiro e Costa Lyon de

Castro, casado, residente na Avenida Marginal, 2682, 2.º, A, Pare-
de; vogais � Francisco Pedro Ribeiro e Costa Lyon de Castro, ca-
sado, residente no Largo do 1.º de Dezembro, 23, 1.º, São Pedro de
Sintra, e Jaime Matos, Castanheira Guilherme e Martins da Silva,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida do
Brasil, 1, 3.º, sala 9, Lisboa, representada por Manuel Henrique
Martins Silva, revisor oficial de contas; suplente � Virgílio Manuel
Castanheira Guilherme, revisor oficial de contas, casado, residente
na Avenida do Infante Santo, 347, 3.º, direito, Lisboa.

Prazo: triénio de 2002-2004.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225228

IMPÉRIO DO SOL, TRADING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 598
(Sintra); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 47/
020312.

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

2 � Apresentação n.º 47/020312.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito unicamente pela sócia para reforço da sua quota.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócia e quota: Nair Aiko Yoshimura Portela Pires � 5000 euros.

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225227

A. BOAVIDA & CIDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 169
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500515867; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 30/020312.

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

4 � Apresentação n.º 30/020312.
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 da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Luís Jorge Alves Valério � 2500 euros;
2) Carlos Álvaro Alves Valério � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225226

TORRE D�ÁGUIA � CAFÉ E BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5375
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502163372; inscri-
ção n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 95 e 96/020311.

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

2 � Apresentação n.º 95/020311.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 4.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) João Manuel da Silva � 2500 euros;
2) Maria Emília Nunes da Silva � 2500 euros.

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 96/020311.
Deslocação da sede para a Rua de Lopo Soares Albergaria, 6, fre-

guesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225225
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MENDES & MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5914
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502379219; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/020311.

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

2 � Apresentação n.º 1/020311.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado por incorporação de

resultados transitados.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Américo Mendes Carrasqueira � 2500 euros;
2) António Joaquim Matias de Oliveira � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225224

CERQUEIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1140
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500728194; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 89/020311.

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

2 � Apresentação n.º 89/020311.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António José Lança Pires � 2500 euros;
2) João António Lança Pires � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225222

O NUNO � SNACK-BAR E CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2731;
identificação de pessoa colectiva n.º 501113908; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 88/020311.

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

2 � Apresentação n.º 88/020311.
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 da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Nuno Ramos Levita � 2500 euros;
2) Rosa Maria Gonçalves Queirós Levita � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225221

DOMUS OPEN � AUTOMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 216
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504205641; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 24/020311.

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

6 � Apresentação n.º 24/020311.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por todos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Anselmo Brito Santos Gaspar � 2750 euros;
2) Paulo Jorge Delgado Dias � 1125 euros;
3) Paulo Alexandre de Oliveira Valente � 1125 euros.

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

Está conforme o original.

3 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225220

ROMINGA � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
DE ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5111
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502075880; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 64/020311.

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

6 � Apresentação n.º 64/020311.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 402 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Artur de Paiva e Silva � 2500 euros;
2) João Filipe de Carvalho e Marta � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225219

TEIXEIRA & TEIXEIRA � SOCIEDADE CONSTRUTORA
DE FOGÕES DE SALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5415
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502176989; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 91/020311.

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

6 � Apresentação n.º 91/020311.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Fernando da Silva Teixeira � 2525 euros;
2) Paulo Fernando da Silva Teixeira � 2475 euros.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225218
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COSTA & MENEZES � CONSTRUÇÕES E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 871
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/
020417.

Certifico que, entre Albertino da Costa Madre de Deus e Aurélio
Menezes da Trindade, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Costa & Menezes � Constru-
ções e Limpeza, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Dias Coelho, 6,
2.º, A, Tapada das Mercês, freguesia de Mem Martins, concelho de
Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação
comercial.

2.º

O objecto da sociedade consiste em todos os serviços de constru-
ção civil e limpezas.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Albertino da Costa Madre de Deus e Aurélio Menezes da Trindade.

4.º

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

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

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

5.º

A cessão de quotas a terceiros depende sempre do consentimento
da sociedade, a qual, em primeiro lugar, e os sócios individualmente,
em segundo lugar, terão direito de preferência.

6.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Se o sócio for declarado insolvente ou falido;
c) Por morte do sócio;
d) Se a quota for objecto de penhor, penhora, arrolamento, ar-

resto, apreensão ou venda judicial;
e) Se o sócio ceder a sua quota a estranhos sem prévia autoriza-

ção da sociedade ou sem respeitar o direito de preferência;
f) Se o sócio praticar actos contra a sociedade, punidos civil ou

criminalmente;
g) Em caso de divórcio, se, na partilha subsequente, a quota não

ficar a pertencer ao seu titular.
2 � A deliberação deve ser tomada nos 90 dias subsequentes à

data em que algum gerente tome conhecimento do facto que a de-
termina.

7.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000225217

STELA & NIKOLAY LALOV, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 442
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
020418.

Certifico que, entre Nikolay Savastianov Lalov e Stela Bentzion
Eliezer Lalova, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Stela & Nikolay Lalov, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Fernão de Magalhães, 77, 3.º, B, freguesia de
Carcavelos, concelho de Cascais.

2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade musical,
ensino da música, realização e organização de espectáculos; comér-
cio de produtos musicais e reparação dos mesmos; músico.

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada um dos sócios, Nikolay Savastianov Lalov e Stela
Bentzion Eliezer Lalova.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade prestações suplementa-
res de capital, quando delas carecer e for deliberado por unanimidade
em assembleia geral, convocada para o efeito, até ao montante de
25 000 euros.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, mediante prévia deliberação tomada em assembleia geral.

4.º

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; porém,
a favor de estranhos, depende sempre do prévio consentimento da
sociedade, que terá direito de preferência, em primeiro lugar, e os
sócios não cedentes, em segundo lugar.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela a ter-
ceiro dará conhecimento, por meio de carta registada, com aviso de
recepção, à sociedade e demais sócios, dos precisos termos da pro-
jectada cessão, identificando quer o cessionário, quer as cláusulas do
projectado contrato.

3 � No caso de a sociedade não deliberar, em assembleia geral,
no prazo de 15 dias a contar da data do conhecimento da comuni-
cação referida no parágrafo anterior, exercer o direito de preferên-
cia, deverão os demais sócios exercê-lo através de carta registada
expedida no prazo de 10 dias a contar da data da mesma assembleia
geral, após o que a cessão a estranhos é livre.

5.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas pelos gerentes, por
sua iniciativa ou a pedido de um dos sócios.

2 � Salvo nos casos em que a lei exija outras formalidades ou
prazos, as assembleias serão convocadas por meio de carta registada
com a antecedência mínima de 15 dias.

3 � As deliberações sociais, na falta de disposição legal em con-
trário, serão tomadas por maioria simples.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais geren-
tes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, ficando desde já
nomeados gerentes todos os sócios, obrigando-se a sociedade em
quaisquer actos ou contratos com a assinatura de um gerente.

7.º

A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Em caso de insolvência ou falência do sócio titular;
b) Em caso de arresto, arrolamento, penhora ou outro procedi-

mento judicial sobre a quota;
c) Por morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio.
O valor da contrapartida da amortização será, para a quota a

amortizar, o que resultar do último balanço social aprovado, salvo
se a lei dispuser de outro modo.

O pagamento da contrapartida da amortização poderá ser
fraccionado em quatro prestações mensais iguais, salvo melhor acordo
entre as partes, que serão depositadas na Caixa Geral de Depósitos a
favor de quem de direito.
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8.º

Para todas as questões que impliquem interpretações e aplicações
do presente pacto social, designadamente nas relações entre os só-
cios, é exclusivamente competente o foro da comarca de Lisboa.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000225216

A TAURINA � SOCIEDADE DE TAUROMAQUIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 450
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
020422.

Certifico que, entre Silvino Manuel Ruivo Alves, António Mar-
ques da Costa e Carlos Manuel Oliveira dos Santos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A Taurina � Sociedade de Tauroma-
quia, L.da, e tem a sua sede em Cascais, na Rua de Iracy Doyle, 43,
2.º, direito, freguesia e concelho de Cascais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a montagem, celebração, efectivação
de espectáculos tauromáquicos, arrendamento e exploração de pra-
ças de touros, bem como a criação e comercialização de cavalos e
touros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas, uma de 4000 euros, per-
tencente ao sócio Silvino Manuel Ruivo Alves, e duas iguais de 500
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios António Marques da
Costa e Carlos Manuel Oliveira dos Santos.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios; porém, quando feita a
estranhos, depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a administração da sociedade ficam a cargo de
todos os sócios, desde já nomeados gerentes, com dispensa de cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos
pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000225215

NICKLES & PICKLES � COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 118
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
020411.

Certifico que, entre Pedro Salgado � Organização de Eventos e
Promoções, L.da, e Eduardo António Soares Patrício, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas, a
sua firma é Nickles & Pickles � Comunicação e Imagem, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Rodrigues de Freitas, 3, 2.º, direito, fregue-
sia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A sociedade, por decisão da gerência, poderá criar e extin-
guir filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento de actividades
promocionais de comunicação e imagem empresarial e institucional
e de relações públicas, bem como a edição de publicações conexas
com as mesmas actividades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor
nominal de 2550 euros, pertencente à sócia Pedro Salgado � Orga-
nização de Eventos e Promoções, L.da, e outra do valor nominal de
2450 euros, pertencente ao sócio Eduardo António Soares Patrício.

§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras socie-
dades, mesmo que com objecto social diferente do seu, e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, será
exercida por um ou mais gerentes, sócios ou não sócios, a nomear
em assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já designados gerentes Pedro Sande e Castro
Salgado, em representação da sócia Pedro Salgado � Organização
de Eventos e Promoções, L.da, e Eduardo António Soares Patrício.

§ 2.º A gerência será ou não remunerada, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

§ 3.º A sociedade pode constituir mandatários e designar gerentes
que não sejam sócios.

§ 4.º A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos com a as-
sinatura de dois gerentes, sendo apenas necessária a de um gerente
para os actos de mero expediente.

ARTIGO 5.º

A cessão ou transmissão de quotas por acto entre vivos, bem como
a sua divisão, só são possíveis com o consentimento da sociedade.

§ único. Nas transmissões entre vivos de qualquer quota, a socie-
dade goza do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas qual-
quer dos sócios poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, quando necessários e conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir ou amortizar quotas, nos seguintes
casos:

a) Pelo falecimento do respectivo titular;
b) Quando a quota tenha sido objecto de arresto, penhora ou por

qualquer forma sujeita a apreensão judicial ou extrajudicial;
c) Por interdição ou inabilitação do respectivo titular;
d) Por falência ou insolvência de um sócio.
§ único. O preço da aquisição ou amortização será o que resultar

do último balanço aprovado e o pagamento pode ser diferido, sem
juros, por um máximo de 12 prestações mensais.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000225213

JOSÉ CESÁRIO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 413
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
020411.

Certifico que, entre José Cesário Jordão Vilar Santos e João Alfredo
da Silva Vilar Santos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma José Cesário & Filho, L.da, e tem a
sua sede no Murtal, na Travessa dos Secos, Vivenda Júlio, cave es-
querda, na freguesia da Parede, do concelho de Cascais.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar sucursais, filiais ou qualquer outro tipo de representação social.
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2.º

A sociedade tem por objecto social a actividade de instalações e
reparações eléctricas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal
de 2500 euros, pertencente ao sócio José Cesário Jordão Vilar San-
tos, e uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
João Alfredo da Silva Vilar Santos.

4.º

A gerência deverá ser nomeada em assembleia geral, com ou sem
remuneração, conforme por ela for deliberado, ficando desde já
nomeados gerentes ambos os sócios José Cesário Jordão Vilar San-
tos e João Alfredo da Silva Vilar Santos.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

5.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades, seja
qual for a sua natureza e tipo, mesmo que com objecto diferente do
seu, e associar-se em agrupamentos complementares de empresas.

6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade e, sendo onerosa, os sócios não cedentes gozam do direito
de preferência.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000225212

PICTELCAIS � PROJECTO, INSTALAÇÃO,
CERTIFICAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 416
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
020411.

Certifico que, entre Assédio dos Santos Gonçalves e José Agosti-
nho Fonseca, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

a) A sociedade adopta a firma PICTELCAIS � Projecto, Insta-
lação, Certificação de Telecomunicações, L.da, e tem a sua sede na
Rua das Fontainhas, lote 27, rés-do-chão, esquerdo, vila, freguesia e
concelho de Cascais.

b) A sociedade poderá, por deliberação da gerência, transferir a
sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criar, transferir ou encerrar outros estabelecimentos, sucursais, fi-
liais, agências ou outras formas locais de representação social no
País.

2.º

O objecto da sociedade consiste na realização de projecto, insta-
lação, conservação e manutenção, consultoria, certificação e for-
mação, na área das telecomunicações.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas iguais de 2500
euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Assédio dos
Santos Gonçalves e José Agostinho Fonseca.

4.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras socieda-
des ou em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; porém, a
estranhos, depende do consentimento da sociedade, à qual é reser-
vado o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar.

6.º

A gerência da sociedade e a sua participação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe a ambos os sócios, que, desde
já, ficam nomeados gerentes, sendo obrigatória a assinatura dos dois
gerentes para vincular validamente a sociedade.

7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outros prazos ou
formalidades, serão convocadas por meio de carta registada dirigida
aos sócios com pelo menos 15 dias de antecedência do marcado para
a reunião.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000225211

 KALIMERO � COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS
DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 509
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 82/
020930.

Certifico que, entre Filipa Isabel dos Santos Veiga Lopes e Álvaro
Augusto Ramos Veludo, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma KALIMERO � Comercialização
de Artigos de Papelaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Eira, 15, cave esquer-
da, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação, re-
presentação e comercialização de artigos de papelaria, brindes, brin-
quedos, marroquinaria, bijutaria e decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 22 500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de 15 000 euros, da sócia Filipa Isabel dos Santos Veiga
Lopes, e outra do valor nominal de 7500 euros, do sócio Álvaro
Augusto Ramos Veludo.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 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, a qual poderá não ser remu-
nerada, 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 parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Filipa Isabel dos San-
tos Veiga Lopes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003247807

OURIPHONE � SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 059
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 112/
030324.

Certifico que, entre Luís Miguel Martins dos Santos e Eduardo Jorge
de Carvalho Rodrigues Gonçalves, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação OURIPHONE � Serviços em
Telecomunicações, L.da, e tem a sua sede na Rua de Francisco Sá
Carneiro, lote F-12, loja direita, em Ouressa, freguesia de Algueirão-
-Mem Martins, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços e consultadoria em
telecomunicações e informática. Comércio, importação e exporta-
ção de equipamentos de telecomunicações e informática. Instalações,
programações e reparações de equipamentos em telecomunicações e
informática.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade será exercida pelos
sócios, que, desde já, ficam nomeados gerentes, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

ARTIGO 5.º

1 � É livre a divisão e cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão a terceiros depende do consentimento da socie-

dade, que goza do direito de preferência, e, depois dela, os sócios. Se
todos ou apenas alguns dos sócios estiverem igualmente interessa-
dos, a quota a ceder será dividida em tantas quotas quantas as ne-

cessárias para que os interessados possam nela exercer o seu direito
na proporção das quotas que então já possuírem.

3 � Na cessão de quotas a terceiros observar-se-á o seguinte:
a) O sócio que pretenda ceder a sua quota notificará, por escrito,

a sociedade da sua resolução, mencionando o cessionário e todas as
condições da cessão;

b) Nos 15 dias seguintes, reunir-se-á a assembleia geral para deli-
berar o consentimento ou o exercício do direito de preferência;

c) Se a sociedade deliberar não exercer o direito de preferência,
poderão os sócios não cedentes usar desse direito, respeitando o
condicionalismo do n.º 2, no prazo de 15 dias.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Falência de qualquer dos sócios;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial da quota;
d) Incumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 5.º;
e) Falecimento do respectivo titular.
2 � A contrapartida da amortização será a que resultar do último

balanço aprovado, excepto no caso da alínea e) do número anterior,
em que será o valor que resultar do balanço especialmente realizado
para o efeito.

3 � A contrapartida da amortização será paga em cinco presta-
ções trimestrais e iguais.

ARTIGO 7.º

A dissolução e liquidação da sociedade far-se-á nos termos e con-
dições da lei, sendo nomeados liquidatários os sócios que votarem a
dissolução e liquidação da sociedade.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita
Baptista. 2003256750

DENUVENDING � VENDA AUTOMÁTICA DE BENS
DE CONSUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 950
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506338193; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 75/021031.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DENUVENDING � Venda Au-
tomática de Bens de Consumo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 14 de Junho, 59, rés-
-do-chão, Bairro Cabeço Mouro, freguesia de São Domingos de Rana,
concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de máquinas de
venda automática. Venda automática de produtos alimentares, taba-
cos e outros bens de consumo.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais do
valor nominal de 1500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

23 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 2003248676

MIGUEL & LÚCIA � COMÉRCIO DE TINTAS
E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 956
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 91/
030221.

Certifico que, entre Miguel Ângelo Pinto Damião e Lúcia de Je-
sus Luís Damião, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miguel & Lúcia � Comércio de
Tintas e Vernizes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Quinta da
Presa, 12, 2.º, esquerdo, Tapada das Mercês, freguesia de Rio de
Mouro, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de tintas e vernizes.

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 cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao triplo do capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
são sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remunera-
ção, 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 parcial-
mente, 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

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

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

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

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; 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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003247491

ANTÓNIO SILVA & VASCONCELOS
SUBEMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 014
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
020522.

Certifico que, entre António Sousa Silva e Felicidade de Jesus
Afonso Vasconcelos Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Silva & Vasconcelos �
Subempreitadas de Construção Civil, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Ribeiro das Jardas, 72, anexo 3, no Cacém, freguesia do Cacém con-
celho de Sintra.

2 � A gerência da sociedade pode deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de repre-
sentação.

2.º

A sociedade tem por objecto subempreitadas de construção civil.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor de 3750 euros, pertencente ao sócio António Sousa Silva, e
outra de 1250 euros, pertencente à sócia Felicidade de Jesus Afonso
Vasconcelos Silva.

4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente
permitida.

2 � Depende sempre do prévio consentimento da sociedade a
cessão de quotas a estranhos, sendo, neste caso, conferido o direito
de preferência, em primeiro lugar, à sociedade e, em segundo, aos
sócios não cedentes, na proporção das quotas de que ao tempo se-
jam titulares.

5.º

1 � A gerência da sociedade é exercida por um ou mais gerentes,
nomeados em assembleia geral, os quais poderão não ser remunera-
dos se tal vier a ser deliberado também em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
4 � É expressamente vedado à gerência vincular a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças,
ou livranças, abonações, letras de favor e outros semelhantes.
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6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas enviadas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
salvo se a lei exigir outras formalidades ou prazos.

7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades de responsabilidade limitada
com objecto diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000225396

PENDILHE & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8585
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503123218; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 2/020321.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital de 11 000 000$ para 55 000 euros e foi alterado parcial-
mente o contrato social quanto aos artigos 3.º e 7.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores da escrituração, é de 55 000 euros e corresponde à soma
de quatro quotas iguais de 13 750 euros cada uma, pertencentes uma
a cada um dos sócios, Domingos Meireles Osório, Elda Maria Osório
Guerreiro Meireles, Celso Augusto Coelho Guerreiro e Dulce Osório
Guerreiro.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade e a sua representação, remunerada ou não,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos
sócios Domingos Meireles Osório e Elda Maria Osório Guerreiro
Meireles, já nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um
só gerente para vincular validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225394

GESTICAR � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 666
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502563931; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 45/020304.

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

11 � Apresentação n.º 45/020304.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado. 2.º, n.º 1.
Termos da alteração:
Sede: Rua de Guilhermina Suggia, 63, Algueirão-Mem Martins,

freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

53 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225585

GESTICAR � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 666
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502563931; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 46/020304.

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

12 � Apresentação n.º 46/020304.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 5 024 100$, realizado em dinheiro.
Artigos alterados: 4.º e 5.º
Termos da alteração:
Capital: 50 000 euros, representado por 10 000 acções no valor

nominal de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225584

LAVRADOR & LEAL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 123
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503933643; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 275/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital de 400 000$ para 8000 euros e foi alterado parcialmente
o contrato social quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 8000
euros e correspondente à soma de duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 6000 euros, pertencente à sócia Luísa Maria Carreira Lavra-
dor Leal, e uma no valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia
Susana Rita Lavrador Leal.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225478

CASAL DA SERRA � ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 889
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500529116; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 303/020327.

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

6 � Apresentação n.º 303/020327.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 4.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Fernando Marques Torres � 3750 euros;
2) Teresa de Jesus Cabral Torres � 1250 euros.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225475

GOMES & GUERRA, TECTOS E MONTAGENS
DE DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 776
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503515540; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 290/020327.

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

7 � Apresentação n.º 290/020327.
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Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º
Termos da alteração:
Sede: Rua da Fonte da Pedrinha, Terrugem, freguesia de Terrugem,

concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225474

MSR2 � SOCIEDADE COMERCIAL DE VEÍCULOS
MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 470
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
020429.

Certifico que, entre Sérgio Manuel Guerra Felgueiras e Eduardo
Miguel Guerra Felgueira, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma MSR2 � Sociedade Comercial de
Veículos Motorizados, L.da

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de automóveis novos e
usados, importação e exportação de veículos automóveis, comércio
de peças e acessórios auto.

3.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Bela Vista, lote 18,
1.ª cave, B, Murtal, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e criar sucursais, delegações ou outras formas locais de representa-
ção onde entender.

4.º

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

5.º

A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios, que, desde já,
ficam nomeados gerentes, sendo sempre necessária a intervenção de
ambos os gerentes.

6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, tendo os sócios não cedentes o direito de preferência na
sua aquisição.

7.º

A sociedade pode exigir dos sócios prestações suplementares, con-
forme o que for deliberado em assembleia geral, até ao montante de
cinco vezes o capital social.

8.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000225464

VILA MARIANOS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 163
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
020430.

Certifico que, entre Carlos Manuel de Oliveira Belchior, Maria do
Rosário Azevedo de Carvalho e Tomás de Carvalho Belchior, foi

constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Vila Marianos � Sociedade Imobiliá-
ria, L.da, e fica com a sua sede na Avenida de Portugal, 24, 1.º, es-
critório 22, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de imóveis rústicos e ou
urbanos, revenda dos adquiridos para esse fim, construção para venda e
administração de imóveis.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em três quotas, uma quota de 3000 euros, pertencen-
te ao sócio Carlos Manuel de Oliveira Belchior, e duas iguais de 1000
euros, pertencentes aos sócios Maria do Rosário Azevedo de Carva-
lho e Tomás de Carvalho Belchior.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consenti-
mento prévio da sociedade, a qual terá, em primeiro lugar, e os só-
cios, em segundo, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em as-
sembleia geral, sócios ou não, e com ou sem remuneração, conforme
a mesma deliberar, vinculando-se a sociedade em todos os seus actos
e contratos com a assinatura de um gerente.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios Carlos Manuel
de Oliveira Belchior e Tomás de Carvalho Belchior.

§ 2.º Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças e abonações.

6.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participar por
qualquer forma em outras sociedades, mesmo com objecto diferente
do seu, e em agrupamentos complementares de empresas.

7.º

A sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o sócio titular;
b) Cessão de quotas com violação do disposto no artigo 4.º;
c) Falência, interdição ou inabilitação, exoneração, exclusão ou

falecimento do sócio titular;
d) Quando por motivo de divórcio ou separação judicial de pes-

soas e bens, em massa falida ou insolvente ou por qualquer forma
apreendida em processo judicial, administrativo ou fiscal.

§ único. A contrapartida da quota, bem como a sua forma de
pagamento, será o que a lei determinar ou o que for acordado em
assembleia geral.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000225460

MACRIDOR � ESTÉTICA E PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 375
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
020401.

Certifico que, entre Joaquim de Jesus Doroana e Jaime Sequeira
Martins, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação MACRIDOR � Estética e
Perfumaria, L.da, e tem a sua sede social na Rua de Alvide, 242,
bloco A, loja 3, em Fontainhas, na freguesia e concelho de Cascais.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto estética, cabeleireiro, comércio de
perfumaria, cosméticos e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
de 4000 euros, pertencente ao sócio Joaquim de Jesus Doroana, e
outra no valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Jaime
Sequeira Martins.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios; a cessão
a estranhos fica dependente do expresso consentimento da sociedade, à
qual é reservado o direito de preferência, e não querendo ela ou não
podendo legalmente exercê-lo, o mesmo direito é conferido aos sócios,
individualmente.

ARTIGO 5.º

Dado o falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade,
caso não proceda à amortização da quota, continua com os herdei-
ros do falecido ou o representante do interdito, devendo aqueles, de
entre si, nomear um que a todos represente.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, incumbirá ao sócio Joaquim de Jesus
Doroana, desde já nomeado gerente, sendo somente necessária a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica com a faculdade de constituir mandatários e ou
procuradores, nos termos do artigo 252.º, n.º 6, do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 8.º

Fica expressamente vedado ao gerente obrigar a sociedade em
cauções, fianças, subfianças, abonações ou qualquer outro acto estra-
nho aos negócios sociais, devendo tais actos, se forem praticados,
ser considerados da responsabilidade pessoal e exclusiva do sócio ou
sócios que neles tenha ou tenham intervindo e nulos em relação à
sociedade.

ARTIGO 9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios
com pelo menos 15 dias de antecedência.

ARTIGO 10.º

Dos lucros líquidos apurados em cada balanço, depois de deduzida
a reserva legal, poderão os sócios deliberar a formação, constituição
ou reforço de outras reservas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000225458

LIFIMAC � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 129
(Oeiras); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 53/
020312.

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

Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em

dinheiro, subscrito em partes iguais por ambos os sócios.
Sócios e quotas:
1) Luís António Marques Barrento � 2500 euros;
2) Joaquim de Miranda Maciel � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225456

MUIMODA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8467
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503099244; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 51/020311.

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

Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, realizado em di-

nheiro, subscrito em partes iguais por ambos os sócios.
Sócios e quotas:
1) Luís Miguel de Almeida de Sá Pereira � 2500 euros;
2) Ana Paula Pereira Fernandes de Sá Pereira � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225453

MICRO-MERCADO IDEAL DE BARCARENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3282
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500756295; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 116/020311.

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

Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, realizado em di-

nheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas:
1) Ermelinda Dias Pontinha de Paiva � 2000 euros;
2) António Mateus Correia de Paiva � 2000 euros;
3) João Carlos Dias de Paiva � 500 euros;
4) Luís Manuel Dias de Paiva � 500 euros.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225450

S. E. C. � SOCIEDADE ESPECIALIZADA EM CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1232
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500559651; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 10/020311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 3.º e 4.º, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores que constituem o activo, é de 5000 euros e corresponde
à soma de duas quotas de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Abílio Brilha Pereira e Emanuel Augusto Pereira da
Cunha.

4.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos depende sempre do consentimento prévio da
sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência.

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

Está conforme o original.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225447
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PROFIDENTE � CENTRO DE PROFILAXIA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7278
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502670673; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 46/020311.

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

Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em

dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas:
1) Lucinda Machado Leite � 3500 euros;
2) Jorge Manuel Lopes dos Santos � 1000 euros;
3) Manuel Alberto Falcão Alves Salgado � 500 euros.

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

Está conforme o original.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225445

AUTO REPARADORA DO PAIZINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8845
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503207276; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 50/020311.

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

Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em

dinheiro, subscrito pelos sócios em partes iguais.
Sócios e quotas:
1) José Feliciano dos Santos Mendes � 2500 euros;
2) Carmem Isabel Gomes Ferreira Mendes � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225444

ARQUIPEDRA � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4441
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501341714; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 33/020304.

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

Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, realizado em di-

nheiro, subscrito pela sócia Ana Paula Ferreira Pó.
Sócias e quotas:
1) Ana Paula Ferreira Pó � 3753 euros;
2) Rita Mascarenhas e Pó � 498,80 euros;
3) Rita Alexandra Ferreira Pó � 748,20 euros.

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

Está conforme o original.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225442

MERISANT PORTUGAL � COMERCIALIZAÇÃO
DE ADOÇANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 009
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504962760; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 62/020308.

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

Facto: designação de gerentes de Carl William Warsschausky,
casado, e Luther Clarence Kissman (IV), casado, ambos residentes
na Avenida Marginal, Edifício Parque Oceano, 4-J, Oeiras.

Data da deliberação: 17 de Março de 2001.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225439

MERCNET � COMÉRCIO E SERVIÇOS NA INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 944
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504260529; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 72/020308.

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

Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em

dinheiro, subscrito em partes iguais por ambos os sócios.
Sócios e quotas:
1) Sampo Tapani Kellomäki � 2500 euros;
2) João Manuel Rolo Pedrosa � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225438

DOMINGOS SIMÕES DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5312
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501766227; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 52/020221.

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

Designação de gerente de David Ribeiro, casado, residente na Rua
de Cesário Verde, lote 2, 1.º, direito, B, Além das Vinhas, São Do-
mingos de Rana.

Data da deliberação: 14 de Dezembro de 2000.

Está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225437

ULTRACONTA � CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7203
(Oeiras); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 20/020306.

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

Cessação de funções de gerente de Generosa Carrera Castro de
Perez, por renúncia, em 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225436

ALGORITMO � CONSULTORES EM INVESTIMENTOS
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2104
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500308888; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 79/020304.

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

Facto: redenominação com reforço de capital.
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Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em

dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas:
1) Luís Frederico Arouca Marques dos Santos � 4750 euros;
2) Maria Isabel José de Mello Arouca � 250 euros.

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Luísa Maria Gomes
Jacinto. 1000225435

RESTAURANTE GLÓRIA PÓPULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 215
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020523.

Certifico que, entre Maria da Glória dos Santos Casado Pópulo e
Pedro Miguel Casado Pópulo, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Restaurante Glória Pópulo, L.da

2.º

A sociedade tem por objecto serviços de restauração e de bebidas.

3.º

A sociedade tem a sua sede no Largo do Mercado, loja n.º 6, fre-
guesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

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

4.º

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

5.º

A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios, que, desde já,
ficam nomeados gerentes, sendo sempre necessária a intervenção de
ambos os gerentes para obrigar a sociedade.

6.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade.

2 � Nas cessões a não sócios, a sociedade, em primeiro lugar, e
os sócios, em segundo, gozam do direito de preferência na sua aqui-
sição.

7.º

A sociedade pode exigir dos sócios prestações suplementares, con-
forme o que for deliberado em assembleia geral, até ao montante de
cinco vezes o capital social.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000225434

BONECARE � PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 216
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/
020523.

Certifico que, entre José Quirino Morais Pedroso e Filomena Ale-
xandra Marta da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BONECARE � Produtos Médico-
-Cirúrgicos, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Bulhão Pato, 26,
Urbanização Cheo, freguesia e concelho de Oeiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, bem assim, criar sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, repre-
sentações e comércio de produtos médico-cirúrgicos e hospitalares e
especialidades farmacológicas; serviços de marketing, assessoria de
empresas, traduções e recrutamento de pessoas.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios, uma do
valor nominal de 3000 euros, do sócio José Quirino Morais Pedroso,
e uma do valor nominal de 2000 euros, da sócia Filomena Alexan-
dra Marta da Silva.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, desde que deliberado por unanimidade em assembleia geral,
até um montante de 50 000 euros.

ARTIGO 5.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A gerência e representação da sociedade, dispensada de caução e
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, pertence a ambos os sócios, desde já nomeados gerentes,
vinculando-se a sociedade com a intervenção de qualquer um deles.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre,
dependendo do consentimento da sociedade a cessão a estranhos.

2 � No caso de cessão a estranhos, a sociedade tem direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 9.º

As quotas poderão ser amortizadas nos seguintes casos:
a) Havendo acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Em caso de interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
c) Quando, em qualquer processo, a quota de um sócio seja objec-

to de arresto, penhora ou qualquer outro procedimento de que possa
resultar a sua alienação judicial;

d) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou seja decla-
rado falido.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000225433

VELA AZUL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 541
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 84/
020523.

Certifico que, entre João Eduardo Cardoso Leite Pereira e Maria
Fernanda Pinto Ribeiro Pereira, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vela Azul � Actividades Hote-
leiras, L.da, e tem a sua sede na Praceta do Conde de Castro Guima-
rães, 2, freguesia e concelho de Cascais.

2 � A gerência, por simples deliberação, pode deslocar a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como
abrir filiais e sucursais em qualquer ponto do País.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 190 � 19 de Agosto de 2003 17 726-(227)

2.º

A sociedade tem por objecto explorações hoteleiras.

3.º

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

4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, será exercida por ambos os sócios, que, desde já, ficam
nomeados gerentes.

2 � Para que a sociedade fique vinculada é necessária a assinatura
de qualquer dos gerentes.

5.º

A sociedade poderá amortizar quotas dos sócios nos seguintes casos:
a) Por morte ou interdição de qualquer sócio;
b) Arresto, penhora ou qualquer modo de envolvimento em pro-

cesso judicial;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Quando, por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de

bens, a quota não fique a pertencer totalmente ao titular;
e) O titular lesar, por actos ou omissões, os interesses da socieda-

de, nomeadamente o crédito e a reputação da sociedade perante o
público, os fornecedores ou a banca;

f) Haja violação de qualquer artigo do contrato social.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000225431

SETÚBAL

ALMADA

DISTRIROCO � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 774/
31012003; identificação de pessoa colectiva n.º 506291758; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 17/31012003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de DISTRIROCO � Comércio e
Distribuição de Produtos Alimentares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Professor Egas
Moniz, 7, 3.º, esquerdo, freguesia e concelho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação e
distribuição de produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio José Manuel Rodrigues da Costa,
e duas iguais do valor nominal de 500 euros, pertencentes uma a
cada uma das sócias Maria Irene Almeida Rodrigues da Costa e Aida
Augusta Gomes Valério Eugénio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Manuel Rodrigues
da Costa.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; 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.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000225279
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