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4.  Empresas � Registo comercial

LEIRIA
LEIRIA

PAIS & VELOSO, L.DA

Sede: Rua de São Francisco, 8, Centro Comercial
São Francisco, loja 27, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6064/
980721; identificação de pessoa colectiva n.º 504213890; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 80/021227.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou valores constantes da escrita social, é de 30 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
15 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Ana Paula
da Conceição Pais Rijo e Maria Isabel Campos Veloso Alexandre.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

21 de Maio de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
2001205813

CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Casal dos Claros, Amor, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5411/
970213; identificação de pessoa colectiva n.º 503819000; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 53/20021127.

Certifico que a sociedade alterou o contrato quanto ao artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
24 939 euros e 90 cêntimos e representa-se por duas quotas, sendo
uma quota de 24 690 euros e 50 cêntimos, do sócio Fabrício Pedro
Feliciano, e uma quota de 249 euros e 40 cêntimos, do sócio Luís
Vieira da Silva.

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

6 de Maio de 2003. � A Ajudante, Gracinda das Neves Francisco.
2000522238

EUROGOLO � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DESPORTIVOS, L.DA

Sede: Rua de Santa Mónica, 80, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7783/
010831; identificação de pessoa colectiva n.º 505671018; averba-
mentos n.os 1, 2 e 3 e inscrição n.º 6; números e data das apresenta-
ções: of. 57, 60, 61 e 62/20021227.

Certifico que cessaram funções de gerente na sociedade em epí-
grafe Reinaldo Alves Silva e Joaquim António Ferreira Gonçalves,
por terem renunciado, respectivamente, em 24 de Outubro de 2001 e
10 de Outubro de 2002.

Foi designado gerente da mesma sociedade, Ilda Maria Silva Car-
reira Cruz, por deliberação de 10 de Outubro de 2002.

Certifico ainda que a sociedade deslocou a sede para a Estrada da
Estação, 89, bloco B, rés-do-chão, esquerdo, freguesia e concelho de
Leiria.

20 de Maio de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
2001265166

LEIRIVIDA � CUIDADOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Henriques Vareda,
lote 19, 1.º, letras B e C, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5036/
960214; identificação de pessoa colectiva n.º 503584452; inscrição
n.º 15; número e data da apresentação: 7/20021205.

Certifico que a sociedade alterou o contrato quanto ao artigo 3.º,
que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
19 951 euros e 92 cêntimos, e corresponde às seguintes quotas:

a) Uma de 6648 euros e 98 cêntimos, pertencente ao sócio José
Manuel da Costa Brito;

b) Uma de 6653 euros e 96 cêntimos, pertencente ao sócio Vítor
Hugo Almeida Valente;

c) Uma de 6648 euros e 98 cêntimos, pertencente à sócia Maria
Luísa Confraria Pereira Ferreira.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

17 de Junho de 2003. � A Ajudante, Gracinda das Neves Francisco.
2000482287

BINDOMATIC PORTUGAL � PRODUTOS
DE ESCRITÓRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Moutal, Loureira, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3287/
900816; identificação de pessoa colectiva n.º 502402890; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 81/20021227.

Certifico que foi designado gerente Humberto Antunes Luís, casa-
do, por deliberação de 10 de Dezembro de 2001, pelo prazo de um
ano, com início em 1 de Janeiro de 2002.

21 de Maio de 2003. � A Ajudante, Gracinda das Neves Fran-
cisco. 2000836216

FILIPE & JUGUNDO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 54-A, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3856/
19920427; identificação de pessoa colectiva n.º 502754257; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 45/20021226.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que a mesma foi
dissolvida e feito o encerramento da sua liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 26 de Dezembro de 2002.

20 de Maio de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
2001265069

JORFAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Charneca do Bailadouro, lote 40, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1935/
840702; identificação de pessoa colectiva n.º 501477535; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 78/021227.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou valores constantes da escrita social, é de 500 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 400 000 euros, pertencente ao sócio José Adriano
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de Oliveira Costa, e uma de 100 000 euros, pertencente à sócia Maria
Emília Lopes Fernandes da Silva.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

21 de Maio de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
2001205805

LOFEGIL, INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Barão Salgueiro, 205, Vale da Rosa,
Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6704/
991126; identificação de pessoa colectiva n.º 504733206; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/20030102.

Certifico que a sociedade reforçou o capital e alterou o contrato
quanto aos artigos 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou valores constantes da escrita social, é de 24 000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas dos valores nominais e titula-
res seguintes: uma de 7600 euros, pertencente ao sócio António da
Conceição Lopes, uma de 2400 euros, pertencente ao sócio José
Carlos Marcelino Pereira, e duas iguais de 7000 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Félix Lopes e Gil António da Silva
Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dos sócios que vierem a ser desig-
nados em assembleia geral, mantendo-se nomeados gerentes os só-
cios António da Conceição Lopes e Gil António da Silva Ferreira e
sendo nomeado gerente, a partir de hoje, o sócio José Carlos Mar-
celino Pereira.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a do gerente António da Conceição Lopes.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

23 de Maio de 2003. � A Ajudante, Gracinda das Neves Fran-
cisco. 2001205830

GOMES & PROTHAIS � COMÉRCIO
DE FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Rua do Verjinho, 172, Bidoeira de Cima, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8749/
030131; identificação de pessoa colectiva n.º P 506424383; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 53/030131.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe
entre:

1.º António José Sousa Gomes, número de identificação fiscal
122201957, casado com Maria Madalena Costa da Silva Gomes sob
o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Coim-
bra (Sé Nova), concelho de Coimbra;

2.º Pierre Germain Robert Prothais, número de identificação fis-
cal 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,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gomes & Prothais � Comércio
de Ferramentas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Verjinho, 172, fregue-
sia de Bidoeira de Cima, 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 no comércio de ferramentas, fer-
ragens, materiais de construção, máquinas de equipamentos para
construção, indústria e agricultura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 4000 euros, pertencente ao sócio
Pierre Germain Robert Prothais, e uma de 1000 euros, pertencente
ao sócio António José Sousa Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio António
José Sousa Gomes.

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 par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração 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 deli-
berado 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.

20 de Junho de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César
de Bastos. 2000522130
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VIRGOLINO MOTA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 109, 1, Paço, Monte Redondo,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6923/
20000414; identificação de pessoa colectiva n.º 504846361; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 87/20021230.

Certifico que a sociedade reforçou o capital e alterou a contrato
quanto aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Virgolino Mota, L.da, e tem a sua
sede na Estrada Nacional n.º 109, 1, lugar do Paço, freguesia de Monte
Redondo, concelho de Leiria.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e comer-
cialização de automóveis e camiões, novos e usados, acessórios,
máquinas industriais e reparação dos mesmos, prestação de serviços
de recolha de automóveis e transportes rodoviários de mercadorias
por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou valores constantes da escrita social, é de 50 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José
Virgolino Carvalho da Mota e Regina Maria da Silva Reis Mota.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

23 de Maio de 2003. � A Ajudante, Gracinda das Neves Fran-
cisco. 2001205821

MADE FOR U � INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua Verde Pinho, 133, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8688/
030109; identificação de pessoa colectiva n.º P 506426394; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/030109.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe
entre:

1.º Ana Cristina dos Santos Ferreira de Oliveira Dias, número de
identificação fiscal 176135570, casada com Tomás Charters Mon-
teiro de Oliveira Dias sob o regime da comunhão de adquiridos, na-
tural da freguesia, concelho e cidade de Leiria, onde reside na Ave-
nida do Marquês de Pombal, 458, 5.º, C; e

2.º Pedro Gonçalo Alves Matias, número de identificação fiscal
224451928, solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de Lei-
ria, residente na Rua Verde Pinho, 133, freguesia de Marrazes, con-
celho de Leiria,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Made For U � Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Verde Pinho, 133, fregue-
sia de Marrazes, 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 comercialização de hardware,
software e consumíveis para informática e assistência técnica, for-
mação profissional na área da informática, elaboração, edição, com-
posição e tratamento de documentos, imagem e som, sua digitaliza-
ção, gravação, tradução, fotocópia e impressão, conversão de ficheiros
de suporte analógico para digital, exploração de espaço de acesso à
internet, prestação de serviços de consultadoria de apoio aos negó-
cios e à gestão de empresas e de particulares e de auditoria na área
da informática (excepto as reservadas aos revisores oficiais de con-
tas), prestação de serviços de marketing e de publicidade, prestação
de outros serviços na área da informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Ana Cristina dos Santos Ferreira de Oliveira Dias e Pedro
Gonçalo Alves Matias.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis sendo a data e forma de restituição fi-
xadas 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.

20 de Junho de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César
de Bastos. 2001268777

PENICHE

HORCITI � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1130;
identificação de pessoa colectiva n.º 505594323; data da apresenta-
ção: 20030620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782918

CONSTRUÇÕES FORTALEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 826; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503672459; data da apresentação:
030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

17 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782543

LAURINDO GOMES � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1149;
identificação de pessoa colectiva n.º 505824973; data da apresenta-
ção: 20030618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782780
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CAFÉ RESTAURANTE AMIGOS DO BALEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 779; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503402974; data da apresentação:
030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

17 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782551

TRINITÁ � SOCIEDADE DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 801; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503489034; data da apresentação:
030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

17 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782560

LUSOFJORD � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 980;
identificação de pessoa colectiva n.º 504645943; data da apresenta-
ção: 030618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782799

URBALEIA � CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 794; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503462608; data da apresentação:
030618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782802

CONSTRUÇÕES PEDRAS MUITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1231;
identificação de pessoa colectiva n.º 506207510; data da apresenta-
ção: 030618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782810

DELGADO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 470; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501993096; data da apresentação:
030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

17 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782527

CÉSAR CARVALHO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 957; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504419455; data da apresentação:
030618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782837

AIRES & PERPÉTUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 229; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500587450; data da apresentação:
030620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782730

OLI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1000;
identificação de pessoa colectiva n.º 504846825; data da apresenta-
ção: 030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

17 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782519

NATÉRCIA NUNES � SERVIÇOS DE LIMPEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1227;
identificação de pessoa colectiva n.º 506242463; data da apresenta-
ção: 030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

17 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782772

MADEIRA & SALES � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1088;
identificação de pessoa colectiva n.º 505409518; data da apresenta-
ção: 030620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782713

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ MANUEL
MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 475; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502030224; data da apresentação:
030620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782705
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OFICINA DE REPARAÇÕES EM AUTOMÓVEIS
DE SANTOS, CALONGO & ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 265; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500616183; data da apresentação:
030620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782691

PENICHEMAR � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEIXES
FRESCOS E CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 288; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500804192; data da apresentação:
030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

17 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2000836461

A CONSTRUTORA DE REINALDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1099;
identificação de pessoa colectiva n.º 505539357; data da apresenta-
ção: 030620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782861

HUMBERTO JORGE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1217;
identificação de pessoa colectiva n.º 505562278; data da apresenta-
ção: 030620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782853

EMANUEL & CIPRIANO � ESTUQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1139;
identificação de pessoa colectiva n.º 505748274; data da apresenta-
ção: 030620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782845

RIBAHORTA � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 798; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503524085; data da apresentação:
030620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782934

SOCIEDADE MÃE E FILHA � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1207;
identificação de pessoa colectiva n.º 506074056; data da apresenta-
ção: 030620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782926

CALEIRA D�EL-REI � FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1222;
identificação de pessoa colectiva n.º 506166830; data da apresenta-
ção: 030620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782950

HORTORÁPIDO � COMÉRCIO DE HORTO-
-FRUTÍCOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 922; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504213652; data da apresentação:
030620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001782969

LISBOA

ALENQUER

MARTINS INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1973/
020325; identificação de pessoa colectiva n.º 505695049; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 4/030617.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo a importância do aumento realizado em dinhei-
ro, subscrita por um accionista mediante a emissão de 990 000 ac-
ções de 5 euros cada uma, e dada nova redacção ao n.º 1 do artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 9 900 000 eu-
ros, correspondendo a 1 980 000 acções, com o valor nominal de
5 euros cada uma.

Conferida, está conforme.

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

25 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 1000227584

BRILHALIMENTAR � INDÚSTRIA E TRANSFORMAÇÃO
ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1623/
000928; identificação de pessoa colectiva n.º 504977121; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/030618.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 199 � 29 de Agosto de 200318 624-(122)

Certifico que foi registada a dissolução de sociedade e encerra-
mento da sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 19 de
Maio de 2003.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 1000227583

AMADORA

SGC � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7735;
identificação de pessoa colectiva n.º 502790164; inscrições n.os 30 e
31; números e data das apresentações: 1/2/030521.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, tendo os artigos 14.º, 15.º e 16.º,
sido modificados e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 14.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, de-
signado nos termos da lei.

2 � O fiscal único terá um suplente que será igualmente revisor
oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 15.º

Na designação e substituição do fiscal único e do fiscal único su-
plente ter-se-á em conta o que dispuser a lei em vigor.

ARTIGO 16.º

1 � O mandato do fiscal único e do respectivo suplente tem a
duração de quatro anos, findos os quais pode ser renovado.

2 � O fiscal único tem a competência definida na lei e será re-
munerado em conformidade com as tabelas fixadas pela respectiva
associação profissional.

Facto: nomeação de fiscal único.
Fiscal único: Ernst & Young Audit & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas; suplente, Óscar Manuel Machado de
Figueiredo, revisor oficial de contas.

Prazo: até final do quadriénio em curso (2000/2003).
Data da deliberação: 27 de Fevereiro de 2003.

Está conferido e conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2003213066

SGC-INVESTIMENTOS, SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7736;
identificação de pessoa colectiva n.º 502790172; inscrições n.os 25 e
26; números e data das apresentações: 3/4/030521.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, tendo os artigos 14.º, 15.º e 16.º,
sido modificados e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 14.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, de-
signado nos termos da lei.

2 � O fiscal único terá um suplente que será igualmente revisor
oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 15.º

Na designação e substituição do fiscal único e do fiscal único su-
plente ter-se-á em conta o que dispuser a lei em vigor.

ARTIGO 16.º

1 � O mandato do fiscal único e do respectivo suplente tem a
duração de quatro anos, findos os quais pode ser renovado.

2 � O fiscal único tem a competência definida na lei e será re-
munerado em conformidade com as tabelas fixadas pela respectiva
associação profissional.

Facto: nomeação de fiscal único.
Fiscal único: Ernst & Young Audit & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas; suplente, Óscar Manuel Machado de
Figueiredo, revisor oficial de contas.

Prazo: até final do quadriénio em curso (2000/2003).
Data da deliberação: 28 de Março de 2003.

Está conferido e conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2003213082

LISBOA � 2.A SECÇÃO

GARCIPLANO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8131/19980223; identificação de pessoa colectiva n.º 503502642;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 27/20030113.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do administrador único para o triénio de 2003-2005,

por deliberação de 26 de Dezembro de 2002, Arnaldo José Martins
Garcia.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2001029748

JOPINTO � TINTAS, VERNIZES E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 371; identificação de pessoa colectiva n.º 500990859; inscrição
n.º 12/020705.

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

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2002475369

FÉRIA & FÉRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 974; identificação de pessoa colectiva n.º 501130608; inscrição
n.º 7/020705.

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

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2002475377

IMARQUI � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
ARQUITECTURA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3257; identificação de pessoa colectiva n.º 502814900; inscrição
n.º 8/020705.

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

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2002102279
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IMOVESTAL � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3261; identificação de pessoa colectiva n.º 502813300; inscrição
n.º 6/020705.

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

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2002102287

FÁTIMA & GOMES � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5488; identificação de pessoa colectiva n.º 502916524; inscrição
n.º 11/020705.

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

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2002102295

J. C. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6427; identificação de pessoa colectiva n.º 503681768; inscrição
n.º 7/020705.

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

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2002102309

GANT � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 425; identificação de pessoa colectiva n.º 505070740; inscri-
ção n.º 11/020705.

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

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2002102317

FÁBRICA DE CHAVES DO AREEIRO DE ALBINO
JARDIM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 785; identificação de pessoa colectiva n.º 500601534; inscri-
ção n.º 18/020704.

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

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2002102325

NUNO LINO � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8594/19980903; identificação de pessoa colectiva n.º 504226304;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 45/20020321.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$ , realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios
na proporção das suas quotas.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas: duas de igual
valor nominal de 2000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Nuno António Rodrigues Lino e António Rodrigues Lino, e
uma de 1000 euros, pertencente à sócia Ângela Sofia Rodrigues Lino.

§ único. Mediante deliberação unânime, tomada em assembleia
geral, a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
de capital, até ao limite global de 19 951 euros e 92 cêntimos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096244

FX MÉDICA � SOCIEDADE MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8635/19980922; identificação de pessoa colectiva n.º 504238205;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 38/20020117.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto ao

artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios em par-

tes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada, uma de cada um dos sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 4 000 000$.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096279

LANZEIRA � PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8630/19980918; identificação de pessoa colectiva n.º 504237918;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 85/20020103.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelo único sócio.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado, e cor-
responde à soma de duas quotas de 2500 euros cada, pertencentes
ambas ao sócio Paulo Jorge Andrade Cardoso.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096260

LUÍS ANTUNES & FILHOS � SOCIEDADE MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8561/19980821; identificação de pessoa colectiva n.º 504627333;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 43/20020116.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 199 � 29 de Agosto de 200318 624-(124)

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 502 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de

5000 euros e é formado por três quotas: um de 3000 euros, perten-
cente ao sócio Luís Alberto Carvalho Jerónimo Antunes, outra de
1000 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel Veiga Ferro Antunes,
e a outra também de 1000 euros, pertencente à sócia Joana da Veiga
Ferro Antunes.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 199 519 euros e 16 cêntimos fi-
cando todos os sócios obrigados a efectuar as prestações na propor-
ção das respectivas quotas.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096228

LABORATÓRIO DR. ELGAR DO ROSÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8660/19981002; identificação de pessoa colectiva n.º 504244230;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 161/20011221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios na pro-

porção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º
O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em

dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma no valor nomi-
nal de 4500 euros, pertencente à sócia Lucinda Ribeiro Otero Perei-
ra Bispo, outra no valor nominal de 250 euros, pertencente ao só-
cio Elgar Augusto Godinho Medina do Rosário, e outra no valor
nominal de 250 euros, pertencente à sócia Maria Helena Pereira
Bispo Medina do Rosário.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096325

KERRY � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8573/19980826; identificação de pessoa colectiva n.º 504222546;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/20020311.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, pelos sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de

5000 euros e corresponde à soma de duas quotas do seguinte modo:
Rishil Shasikant uma quota no valor nominal de 2500 euros, e Sónia
Harjivan uma quota no valor nominal de 2500 euros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096236

JIAS � COMPRA E REVENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8672/19981008; identificação de pessoa colectiva n.º 504246437;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20020528.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de António Livramento, 29, fre-

guesia do Lumiar, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096341

IBOL � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8666/19981006; identificação de pessoa colectiva n.º 502329955;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
40/20020226.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede, para a Avenida de São João de Deus, 23, 1.º,

esquerdo, freguesia de São João de Deus, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096210

IPFP � INSTITUTO PORTUGUÊS DE FORMAÇÃO
PERMANENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8434/19980630; identificação de pessoa colectiva n.º 504189204;
inscrição n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 54/55/20020215

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º e nomeação de gerente, por deliberação de 19 de De-
zembro de 2001.

Gerente designado: Zulmiro Câmara Raposo, Estrada de Benfica,
464, 7.º, direito, Lisboa.

Cessação de funções da gerente Maria da Glória Soares de Lima
Araújo Raposo, por ter renunciado em 19 de Dezembro de 2001.

Teor do artigo alterado:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma de 2900 eu-
ros, pertencente à sócia Maria da Glória Soares de Lima Araújo
Raposo, e três de 700 euros, pertencendo uma a cada uma dos só-
cios, Pedro Miguel de Araújo Raposo, Mário Jorge de Araújo Rapo-
so e Ana Paula de Araújo Raposo Delgado.

O texto completo e actualizado do contrato social ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096074

LEXPENTA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8433/19980630; identificação de pessoa colectiva n.º 504188615;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 12/20020125.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
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Reforço: 602 410$, em dinheiro, e subscrito pelos sócios em par-
tes iguais.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

Uma do valor nominal de 498 euros e 80 cêntimos (bem próprio),
e outra do valor nominal de 751 euros e 20 cêntimos (bem comum
do casal), ambas pertencentes ao sócio Dr. Alexandre Luís Antunes
Ribeiro;

Uma do valor nominal de 1250 euros, do sócio Dr. Hernâni da
Costa Loureiro;

Uma do valor nominal de 1250 euros, do sócio Dr. João Ferreira
Amaro Pereira;

Uma do valor nominal de 1250 euros, do sócio Dr. António de
Jesus Leal do Paço.

O texto completo e actualizado do contrato social ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096082

H. S. O. � ESTUDOS, PROJECTOS
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8141/19980521; identificação de pessoa colectiva n.º 504150405;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 92/20020403.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 552 411$, realizado em dinheiro, subscrito por todos os

sócios na proporção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e 1 cêntimo, e corresponde à soma de três quotas iguais,
de 1666 euros e 67 cêntimos, pertencendo uma a cada um dos só-
cios, Henrique Morais Rodrigues, Samuel Paixão Dinis e José Antó-
nio Oliveira Silva.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de décuplo.

§ 2.º Depende da deliberação dos sócios a aceitação de contrato
de suprimentos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096104

LISBONRE SOCIEDADE CORRETORA
DE RESSEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8445/19980702; identificação de pessoa colectiva n.º 504189514;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 48/20020121.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado me dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma de
4750 euros, pertencente ao sócio José Luís Baptista Rodrigues, e uma
de 250 euros, pertencente à sócia Teresa Maria de Sá Oliveira Ro-
drigues.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096090

HEARTSCAN-IBÉRIA � DIAGNÓSTICO
IMAGIOLÓGICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8288/19980423; identificação de pessoa colectiva n.º 504135104;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 54/20030327.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único para o

triénio 2001-2003, por deliberação de 2 de Outubro de 2001.
Conselho de administração: presidente, Luís Espírito Santo Silva

Ricciardi; vogais: Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz, Azinhaga dos
Galhardos, 179, 1.º, A, Lisboa, e Miguel Alexandre da Silva Ramos
Barreiros, Rua de Coelho da Rocha, 50, 3.º, direito, Lisboa.

Fiscais únicos: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira e Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e Ricardo Filipe de
Frias Pinheiro, revisor oficial de contas, Rua de Campolide, 24, 5.º,
esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2003562540

LUCENT TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC.
SUCURSAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8428/19980629; identificação de pessoa colectiva n.º 980159881;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20020503.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede da sucursal para a Avenida de Berna, 54, fre-

guesia de Nossa Senhora de Fátima.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096066

JODRAX � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8417/19980624; identificação de pessoa colectiva n.º 503580724;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 32/20020125.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 2 530 125$, em dinheiro e subscrito pelos sócios abaixo

mencionados com as quantias respectivamente de 135 544$,
135 544$, 126 506$, 126 506$, 126 506$ e 1 879 519$.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado, é de 62 500 euros e

corresponde à soma de seis quotas, sendo duas do valor nominal de
21 875 euros cada, pertencentes cada uma a cada um dos sócios Lobo
& Nunes � Promoção de Obras e Gestão, L.da, e Francisco Pereira
Fiadeiro Machado Dray, uma outra de 9375 euros, pertencente ao
sócio Fernando Manuel da Silva Dinis, e três outras do valor nomi-
nal de 3125 euros cada, pertencentes cada uma a cada um dos só-
cios, Jorge Humberto Ramos de Sousa Lopes, José João Veloso Al-
ves e Maria Helena Lima Miguéis de Vasconcelos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096040
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LUGAR ARTE, GALERIA DE ARTE E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8391/19980615; identificação de pessoa colectiva n.º 504165178;
inscrição n.º 2/20020122.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096031

LETRAMINUTO � COMÉRCIO INDÚSTRIA
DE PRODUTOS PUBLICIDADE E SINALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8505/19980724; identificação de pessoa colectiva n.º 503893110;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 71/20020325.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelo único sócio.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota no valor unitário de
5000 euros, pertencente ao sócio único João Filipe Guimarães Vi-
eira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096155

FARMÁCIA CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1412/900423; identificação de pessoa colectiva n.º 502333669;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 12/13/20021216.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria Cristina de Sousa Almeida

Marques Simões, por ter renunciado em 4 de Dezembro de 2002.
Nomeação de gerentes para o ano de 2003, por deliberação de

10 de Dezembro de 2002: Maria Cristina de Sousa Almeida Marques
Simões e Isabel Maria Roque Fernandes Malta, Praceta de Bernardo
Santareno, 6, 2.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001169736

FARMÁCIA CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1412/900423; identificação de pessoa colectiva n.º 502333669;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
24/20021205.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria João Santos Tavares No-

gueira de Abreu, por ter renunciado em 27 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � A escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002096643

JBC � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3321/19920824; identificação de pessoa colectiva n.º 502838876;
inscrição n.º 13/20020719.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 2002952361

INTERLINK COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8729/19981104; identificação de pessoa colectiva n.º 504451294;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 4/5/20030206.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Tiago Nuno Cascais, por ter re-

nunciado em 16 de Junho de 2002.
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e designação de gerente.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 1 000 000$, e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de 500 000$
cada, tituladas uma por cada sócio.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096457

NAESTEIRA � SOCIEDADE DE URBANIZAÇÃO
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8727/19981103; identificação de pessoa colectiva n.º 504269410;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 34/200201024.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 194 944 euros, por prestações suplementares.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
330 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais cada uma
no valor nominal de 165 000 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Manuel Cardoso Furtado Mendes e José Luís Alves.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096430

INTERLINK COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8729/19981104; identificação de pessoa colectiva n.º 504451294;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 44/20020222.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes

iguais.
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Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, per-
tencentes uma ao sócio António Manuel da Silva Farinha, e a outra
ao sócio Luís Filipe dos Santos Lança Themudo e Melo.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096449

FIRE � COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8725/19981103; identificação de pessoa colectiva n.º 504268929;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 10/20021211.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes por deliberação de 27 de Maio de 2002:

Fabian Jorge Fraga Pinheiro, Rua das Narcejas, lote 35, 3.º, esquer-
do, Cascais, e Martim Lopes de Azevedo, Rua de Henriques Lopes
de Mendonça, 10, rés-do-chão, direito, Cruz Quebrada.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096414

GEO ESPAÇO � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8761/19981112; identificação de pessoa colectiva n.º 504278690;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 41/42/20030214.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Nadia Amirali Acubar Ali

Mamadeussene, por ter renunciado em 18 de Outubro de 2001.
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to aos artigos 4.º e 7.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelo sócio único.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de
5000 euros e acha-se dividido em duas quotas, uma do valor nomi-
nal de 3000 euros e uma do valor nominal de 2000 euros, ambas do
sócio Karin Nordin Ali Ahamad.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelos
sócios.

3 � É desde já designado gerente o sócio Karin Nordin Ali
Ahamad.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2001143109

INM � INFORMAÇÃO PARA NEGÓCIOS
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8798/19981125; identificação de pessoa colectiva n.º 504293770;
inscrição n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 17/18/19/20020115.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital social.
Reforço: 12 506,02 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios em

partes iguais.
Cessação de funções do gerente Edgar de Brito Sequeira Manaca

Dias, por ter renunciado em 3 de Janeiro de 2003.
Alteração do contrato quanto ao corpo do artigo 1.º, artigos 3.º e 5.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INM � Informação para Negócios e
Marketing, L.da, e tem a sua sede na Rua de Castilho, 23, 8.º, B,
freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social de 15 000 euros, integralmente realizado, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de 7500 eu-
ros, ambas pertencentes ao sócio, Porfírio Armando de Magalhães
Pereira.

ARTIGO 5.º

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

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

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2001145730

GONDAR & GONDAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 900; identificação de pessoa colectiva n.º 500605149; inscri-
ção n.º 9/020704.

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

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2002102333

L. J. MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 63 887; identificação de pessoa colectiva n.º 501711996; inscri-
ção n.º 11/020704.

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

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2002102341

GALI PNEU � COMÉRCIO DE PNEUS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 64 883; identificação de pessoa colectiva n.º 501779906; inscri-
ção n.º 8/020704.

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

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2002102350



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 199 � 29 de Agosto de 200318 624-(128)

INFORCOSMA � CONTABILIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 862; identificação de pessoa colectiva n.º 502015420; inscri-
ção n.º 11/020704.

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

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 2002102368

LOUÇA 4, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6551; identificação de pessoa colectiva n.º 503705470; inscrição
n.º 6205/020627.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000227623

JOHNSON CONTROLS PORTUGAL HOLDINGS (SGPS)
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 581/20010829; identificação de pessoa colectiva
n.º 505699001; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 11/20021009.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede, para a Rua de Augusto dos Santos, 02, 4.º,

freguesia de São Sebastião da Pedreira, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 1000227607

HERDADE HORTA DO SACRISTÃO � SOCIEDADE
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8501/19980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504210700;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 24/20020226.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 402 410$, em dinheiro, e subscrito pelos sócios em par-

tes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente subscrito e está
representado por quatro quotas de 1250 euros cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios, Joaquim Orlando Jorge Gomes, Maria Luísa de
Almeida Jorge Gomes Patarelo, Luzia Dulce de Almeida Jorge Go-
mes Taborda Barreto e João Paulo de Almeida Jorge Gomes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096147

LESIUS � CONSULTORIA E INFORMÁTICA
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8494/19980722; identificação de pessoa colectiva n.º 504203444;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20020214.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovarão das contas: 1 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096139

G. C. H. � GESTÃO E CONSULTADORIA
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8468/19980714; identificação de pessoa colectiva n.º 504238094;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 38/20020124.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das quotas.
Teor do artigo alterado:

4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no
valor de 4500 euros, da sócia Cais do Oriente � Investimentos e
Participações, L.da, e uma no valor de 500 euros, do sócio José Manuel
Pereira Simões.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096112

HUA YU � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8543/19980811; identificação de pessoa colectiva n.º 504210696;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/20020205.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios em par-

tes iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Linhua Wu e Dai Zhanwu.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096180

FOOT-ESCOLA � INICIAÇÃO DESPORTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8524/19980731; identificação de pessoa colectiva n.º 504213970;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 234/20011228.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios, na pro-

porção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1� O capital social é de 5000 euros, está integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
1500 euros, pertencente ao sócio Sporting Clube de Portugal, e duas
quotas de 1750 euros cada uma, pertencentes a cada um dos sócios,
Carlos Jorge Marques Caldas Xavier e João Pedro Barnabé dos San-
tos.

2 � Poderão os sócios fazer prestações suplementares de capital,
de harmonia com o que for estipulado em assembleia geral.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096201

LAVANDARIA DAS PEDRALVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8516/19980728; identificação de pessoa colectiva n.º 504210874;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 128/20020327.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 202 410$, em dinheiro, pelos sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado, e
correspondente à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal
de 2500 euros, pertencente ao sócio José Pinto Henriques, e uma
no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Francisco
Salor Solis.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096163

GECOCA � SOCIEDADE DE GESTÃO MOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8802/19981126; identificação de pessoa colectiva n.º 504296884;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 26/20020122.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
4750 euros, da sócia Maria Teresa Coelho Cardoso, e outra de 250 eu-
ros, da sócia Maria Emília Lucas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096511

J. D. F. � REPRESENTAÇÕES, EXPORTAÇÕES
E IMPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8629/19980918; identificação de pessoa colectiva n.º 504237934;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 44/20020108.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de 2000 eu-
ros, pertencente ao sócio João Miguel Nóbrega de Lima de Melo
Sereno, uma de 2000 euros, pertencente ao sócio Diogo Manuel
Nóbrega de Lima de Melo Sereno, e uma de 1000 euros, pertencen-
te à sócia Ana Paula Longa Farinha.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002096252

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 089/20010309; identificação de pessoa colectiva
n.º 505169940; inscrição n.º 3/20020712.

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

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 1000227605

LUCRI CAUSA � IMOBILIÁRIA E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8375/19980604; identificação de pessoa colectiva n.º 504165607;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 22/20020719.

Certifico que foi registado o seguinte:
Transformação em sociedade anónima e alteração total do con-

trato.
Teor dos artigos alterados:

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Lucri Causa � Imobiliária
e Consultoria, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social é na Rua de Luís Augusto Palmeirim, 20, letra
A, freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa.

2 � O administrador único poderá, sem dependência de consen-
timento de outros órgãos sociais decidir sobre a mudança da sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como a criação e extinção de agências ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Formas de associação e participação sociais

Por decisão do administrador único, a sociedade pode livremente,
sob qualquer forma legal ou contratual, associar-se com outras enti-
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dades jurídicas, singulares ou colectivas, ou a agrupamentos comple-
mentares de empresas ou entidades de natureza semelhante, partici-
par na sua constituição, administração ou fiscalização, bem como,
livremente, adquirir participações, como sócio ou accionista, em
sociedades de responsabilidade limitada ou ilimitada, qualquer que seja
o seu objecto, e em sociedades reguladas por leis especiais.

ARTIGO 4.º

Objecto

A sociedade tem por objecto: compra e venda de imóveis e ou
suas fracções. Revenda dos adquiridos para esse fim. Administração
de bens imobiliários próprios. Consultoria imobiliária de negócios,
financeira e administrativa.

CAPÍTULO II

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, representado por 50 000 acções ordinárias do valor
nominal de 1 euro cada uma.

2 � As acções serão ao portador ou nominativas, podendo estas
ser convertidas em acções ao portador, no todo ou em parte, nos
termos da lei, a requerimento dos accionistas.

3 � Poderá haver títulos de 1, 5, 10, 50 e 100 acções.
4 � As acções tituladas, nominativas ou ao portador, podem re-

vestir a forma escritural.
5 � O custo das operações de registo das transmissões, conver-

sões ou outros relativos a acções escriturais será suportado pelos
accionistas interessados.

6 � Os títulos provisórios ou definitivos representativos de ac-
ções ou obrigações são assinados pelo administrador único.

ARTIGO 6.º

Emissão de obrigações e de outros títulos

1 � A sociedade por decisão da assembleia geral poderá emitir
obrigações ou quaisquer outros títulos de dívida, sob qualquer das
modalidades permitidas por lei.

2 � Os títulos são assinados nas condições do n.º 6 do artigo 5.º
3 � Na subscrição de quaisquer obrigações ou de quaisquer outros

títulos de dívida e salvo decisão ou deliberação diversa, os accionis-
tas terão o direito de preferência a exercer nos termos da assem-
bleia geral.

ARTIGO 7.º

Aumentos de capital

1 � Por deliberação da assembleia geral, poderá o capital ser ele-
vado até ao montante que se mostrar necessário para a realização
do objecto social.

2 � A assembleia geral fixará as condições de subscrição do au-
mento de capital.

ARTIGO 8.º

Direito de preferência

1 � Qualquer accionista titular de acções nominativas que queira
vender a totalidade ou parte das suas acções deverá oferecê-las aos
restantes accionistas.

2 � Para o efeito, dirigirá uma carta com aviso de recepção aos
accionistas, indicando o nome do eventual adquirente, o número de
acções a vender e o respectivo preço.

3 � Os accionistas interessados exercerão o seu direito de prefe-
rência nos termos do presente artigo.

4 � Se mais do que um accionista usar da preferência, serão as
acções, que forem oferecidas, vendidas na proporção da participa-
ção que os preferentes já detiverem.

CAPÍTULO III

ARTIGO 9.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, os quais podem ser accionistas ou estranhos à sociedade,
eleitos por um período de quatro anos, sendo permitida a sua reelei-
ção.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

2 � Tem direito a voto todo o accionista que seja possuidor de,
pelo menos, uma acção, registada em seu nome ou depositada em
estabelecimento bancário, com a antecedência mínima de 10 dias
sobre a data da assembleia geral.

3 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 11.º

Reuniões

1 � A assembleia geral reunirá, anualmente, nos três primeiros
meses de cada ano, para os fins previstos na lei, e sempre que a sua
convocatória seja requerida pelo administrador único.

2 � É permitida a representação de accionistas, nos termos e na
forma previstos na lei.

ARTIGO 12.º

Deliberações

1 � A assembleia geral delibera por maioria simples salvo quan-
do a lei ou o contrato da sociedade dispuserem de outro modo, po-
dendo deliberar em primeira convocação qualquer que seja o número
dos accionistas presentes ou representados e o capital pelos mesmos
representado, sem prejuízo do estipulado no n.º 3.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, salvo quando a lei ou o presente contrato de
sociedade exigirem maioria qualificada.

3 � Será necessária a presença de, pelos menos, dois terços do
capital social, para que a assembleia possa deliberar sobre assuntos
para os quais a lei exige maioria qualificada.

CAPÍTULO IV

ARTIGO 13.º

Administração

1 � A administração e representação da sociedade serão exerci-
das por um administrador único, eleito pela assembleia geral por um
período de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou
mais vezes.

2 � O administrador único está dispensado de prestar caução.

ARTIGO 14.º

Competência

1 � Ao administrador único competirão os mais latos poderes de
gestão e representação da sociedade, nos termos legais, podendo
decidir sobre, designadamente:

a) Pedido de convocatória de assembleias gerais;
b) Aquisição e alienação de bens imóveis necessários à sua pró-

pria instalação, e se necessário celebrar os respectivos contratos de
leasing;

c) Instalar, arrendar, tomar de trespasse, manter, transferir ou
encerrar estabelecimentos e escritórios;

d) Estabelecer, manter, transferir ou encerrar sucursais, agências
ou quaisquer outras formas de representação social;

e) Adquirir ou alienar quaisquer bens móveis, nomeadamente via-
turas automóveis, assim como onerá-las por qualquer forma;

f) Adquirir, através de leasing ou locação financeira, bens móveis
destinados à sua própria instalação e móveis, nomeadamente viatu-
ras automóveis e equipamento de escritório e informático;

g) Celebrar contratos de financiamento, de empréstimos com ou
sem garantia real sobre os bens da sociedade, incluindo os de médio
e longo prazos e de locação financeira;

h) Confessar, desistir ou transigirem quaisquer acções, bem como
comprometer-se em árbitros.

2 � Efectuar todas as demais operações relativas ao objecto so-
cial.

3 � O administrador único, poderá nomear mandatários ou pro-
curadores da sociedade para a prática de determinados actos ou ca-
tegorias de actos, devendo os mandatários ou procuradores actuar
sempre em conformidade com os poderes conferidos.
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ARTIGO 15.º

Vinculação

A sociedade considera-se validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos:

a) Pela assinatura do seu administrador único;
b) Pela assinatura ou assinaturas do ou dos procuradores ou man-

datários quando aos mesmos tenham sido conferidos poderes para
tal.

ARTIGO 16.º

Remuneração

Os titulares dos cargos sociais serão ou não remunerados, confor-
me deliberação da assembleia geral.

CAPÍTULO V

ARTIGO 17.º

Fiscalização

A fiscalização dos negócios sociais e as restantes competências
derivadas da lei caberão a um fiscal único ou ao seu suplente, eleitos
quadrienalmente em assembleia geral e reelegíveis por uma ou mais
vezes.

CAPÍTULO VI

ARTIGO 18.º

Lucros e prejuízos

1 � A assembleia geral anual apreciará o relatório da administra-
ção e o parecer do fiscal único, cabendo-lhe todas as outras compe-
tências previstas na lei.

2 � A assembleia deliberará sobre a percentagem dos lucros a
distribuir aos accionistas, e sobre a percentagem a destinar à consti-
tuição ou reintegração da reserva legal.

CAPÍTULO VII

ARTIGO 19.º

Dissolução

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.
2 � A deliberação da dissolução deverá ser tomada, pelo menos,

por 75 % do capital social.
3 � A assembleia que deliberar a dissolução nomeará os liquidatá-

rios e providenciará sobre as suas atribuições e prazos de liquidação.

CAPÍTULO VIII

ARTIGO 20.º

Cargos nos órgãos sociais

Ficam desde já designados para o primeiro mandato, que termina-
rá em Julho de 2004:

Mesa da assembleia geral: presidente, Dr. Carlos Alberto Figuei-
redo Pratas, casado, residente na Rua de Maria do Carmo Fernandes,
10, Ericeira; secretário, Manuel Rodrigues Mestre, casado, residente
na Rua do Professor Egas Moniz, 22, 1.º, esquerdo, Bobadela, Lou-
res.

Administração: administrador único, Jorge Antunes Moita, casa-
do, com domicílio profissional na Rua de Alves Redol, 11, 2.º, em
Lisboa.

Fiscalização: fiscal único, Dr. António José Martins Leitão, di-
vorciado, revisor oficial de contas n.º 856, com domicílio profissio-
nal na Avenida da Liberdade, 69, 1.º, E, em Lisboa; fiscal suplente,
Dr. Manuel Alberto Gaspar Soares, casado, revisor oficial de contas
n.º 807, com domicílio profissional na Rua de Julieta Ferrão, 12,
escritório 304, em Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 1000227604

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CABELEIREIRO ADELAIDE E OLÍVIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3295/940210; identificação de pessoa colectiva n.º 503137375;
entrada/data: 6765/280602.

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001138385

CESERVIÇOS � CONSULTORIA E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3708/940823; identificação de pessoa colectiva n.º 503252573;
entrada/data: 6818/280602.

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

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001137591

MEGAÇÕES � IDEIAS, PROMOÇÕES
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6491/970930; identificação de pessoa colectiva n.º 503977390;
entrada/data: 6689/280602.

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

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001137680

MARQUES & DINIS CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6127/970415; identificação de pessoa colectiva n.º 503870609;
entrada/data: 6689/280602.

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

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001137699

MARTINS & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9868/230905; identificação de pessoa colectiva n.º 500481040;
entrada/data: 6286/280602.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002370834

CAFÉ BAÍA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 20 783/490712; identificação de pessoa colectiva n.º 500918902;
entrada/data: 6528/280602.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001137770

PEREIRA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 722/601025; identificação de pessoa colectiva n.º 500938865;
entrada/data: 6419/280602.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002370818

COQUEIRO � REPRESENTAÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO
DE TODOS OS PRODUTOS RELACIONADOS COM O
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3333/940228; identificação de pessoa colectiva n.º 503149691;
entrada/data: 8856/080702.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374120

MARIA FRANCO PAIVA VALADAS, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4385/950518; identificação de pessoa colectiva n.º 503424340;
entrada/data: 9005/080702.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374112

PRAZERES FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4377/950516; identificação de pessoa colectiva n.º 503425273;
entrada/data: 8792/080702.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000227330

PLURISERVIÇOS � SERVIÇOS A EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1818/920706; identificação de pessoa colectiva n.º 502802774;
entrada/data: 8890/080702.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000227322

MOVICIDADE � ESTUDOS E EQUIPAMENTOS
URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 527/890412; identificação de pessoa colectiva n.º 502139820; en-
trada/data: 9011/080702.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375380

CRISTINA BATISTA & FERNANDO ALMEIDA,
MÉDICOS DENTISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4062/950123; identificação de pessoa colectiva n.º 502144866;
entrada/data: 9201/080702.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375372

MANUEL MIRANDA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2508/930407; identificação de pessoa colectiva n.º 502966149;
entrada/data: 8881/080702.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374635

CLININFANTIL � ASSISTÊNCIA MÉDICA PEDIÁTRICA
E CIRÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 498/890410; identificação de pessoa colectiva n.º 502137851; en-
trada/data: 9170/080702.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374899

COELHO CINCO QUINAS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 226/881213; identificação de pessoa colectiva n.º 502075325; en-
trada/data: 8811/080702.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374902



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 199 � 29 de Agosto de 2003 18 624-(133)

PLANURBANA TÉCNICA � PLANEAMENTOS
E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 281/690624; identificação de pessoa colectiva n.º 500219370;
entrada/data: 9251/080702.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000227323

CASA 28, DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6948/980310; identificação de pessoa colectiva n.º 503423548;
entrada/data: 9215/080702.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374910

CONTAMIL � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1069/910305; identificação de pessoa colectiva n.º 502520515;
entrada/data: 9006/080702.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374651

PÉROLA DOS ANJOS � SOCIEDADE DE ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2580/930506; identificação de pessoa colectiva n.º 502981636;
entrada/data: 9614/090702.

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

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000227324

CORRETORESGEST, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4528/950711; identificação de pessoa colectiva n.º 503452173;
entrada/data: 10 455/020711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227418

CARPA REAL � FABRICO E COMÉRCIO
DE BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 641/901115; identificação de pessoa colectiva n.º 501862366; en-
trada/data: 7900/020703.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002371210

MÁ CRIAÇÃO � PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 852/011213; identificação de pessoa colectiva n.º 505655730;
entrada/data: 7591/020702.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002371369

MERCEARIA O GALEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 551/730517; identificação de pessoa colectiva n.º 500191166;
entrada/data: 9377/020709.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002371326

COMPANHIA DE ALBANDEIRA � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 649/730612; identificação de pessoa colectiva n.º 500919089;
entrada/data: 9509/020709.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002371229

CAFÉ PASTELARIA COLONIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 094/341219; identificação de pessoa colectiva n.º 500451680;
entrada/data: 9095/020708.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002370745

CONTACRIATIVA � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6037/970311; identificação de pessoa colectiva n.º 503843970;
entrada/data: 8301/020704.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002370737
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CATOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8947/000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504872052;
entrada/data: 7474/020702.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002371342

MALVAR & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 308/610127; identificação de pessoa colectiva n.º 500470740;
entrada/data: 7532/020702.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002371350

QSR � MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3538/940603; identificação de pessoa colectiva n.º 503213390;
entrada/data: 7546/020702.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002371377

COLOR SLIDE � FOTOGRAFIA E CINEMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 948/790719; identificação de pessoa colectiva n.º 500880913;
entrada/data: 9419/020709.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227434

MARGARIDA & ALEXANDRE AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8996/000407; identificação de pessoa colectiva n.º 504749340;
entrada/data: 10 875/020715.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227316

MAMADU � EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9629/001128; identificação de pessoa colectiva n.º 505157381;
entrada/data: 10 573/020712.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227315

CAPAZ FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 765/890711; identificação de pessoa colectiva n.º 502191155; en-
trada/data: 10 623/020712.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227314

CASIMIRO & LEONOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 862/700130; identificação de pessoa colectiva n.º 500513368;
entrada/data: 10 257/020711.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227313

MANUEL CAVACO & ANA CAVACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 091/680905; identificação de pessoa colectiva n.º 500681325;
entrada/data: 10 590/020712.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227312

PETROTÁXIS � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 551/681114; identificação de pessoa colectiva n.º 500452520;
entrada/data: 10 606/020712.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227311

CABO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 223/690603; identificação de pessoa colectiva n.º 500496803;
entrada/data: 10 643/020712.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227310
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MELO & CRUZ � TRANSPORTE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5143/960329; identificação de pessoa colectiva n.º 503623512;
entrada/data: 10 636/020712.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227309

CENTRO DE OPTOMETRIA OPTIVISUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1599/920416; identificação de pessoa colectiva n.º 502752980;
entrada/data: 10 708/020712.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227308

COMISPOR � COMISSARIADO PORTUGUÊS
DE AVARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6731/980106; identificação de pessoa colectiva n.º 504051210;
entrada/data: 10 901/020715.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227307

M. CASTANHEIRA NEVES II � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9899/010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505218372;
entrada/data: 10 859/020715.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227317

CONSTRUÇÕES MOINHOS DE S. MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8897/000306; identificação de pessoa colectiva n.º 504571770;
entrada/data: 10 526/020712.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002363218

CARACINHA & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7336/980710; identificação de pessoa colectiva n.º 504203495;
entrada/data: 10 160/020711.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002363200

PAPRIKA � COMÉRCIO DE ALIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 736/630215; identificação de pessoa colectiva n.º 500909482;
entrada/data: 10 911/020715.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227318

PIJAMAS E COMPANHIA, COMÉRCIO DE ARTIGOS 
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7627/981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504273051;
entrada/data: 10 694/020712.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002363226

MONTEIRO & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 486/770324; identificação de pessoa colectiva n.º 500196290;
entrada/data: 10 707/020712.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227319

PRIMEIRA MODA CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 409/910402; identificação de pessoa colectiva n.º 502560630; en-
trada/data: 7594/020702.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002363234

PALHA GONÇALVES LOBOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7613/200902; identificação de pessoa colectiva n.º 500210284;
entrada/data: 7543/020702.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002363242
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MANPOWER PORTUGUESA � SERVIÇOS DE RECURSOS
HUMANOS (EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 449/621222; identificação de pessoa colectiva n.º 500492310;
entrada/data: 11 038/020716.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227291

MÁRIO MARQUES DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 593/710706; identificação de pessoa colectiva n.º 500183970;
entrada/data: 11 189/020717.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227290

MARILINDA CHARCUTARIA E MERCEARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 963/600715; identificação de pessoa colectiva n.º 500492301;
entrada/data: 10 715/020712.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227292

PÉROLA DOS ESTADOS UNIDOS � LEITARIA
E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 360/631022; identificação de pessoa colectiva n.º 500793913;
entrada/data: 11 054/020716.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227320

MARENOSTRUM � RECRUTAMENTO DE TRIPULAÇÕES
E GESTÃO DE NAVIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1319/920103; identificação de pessoa colectiva n.º 502745304;
entrada/data: 10 839/020715.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227329

MACOVINCI � SOCIEDADE DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 451/770426; identificação de pessoa colectiva n.º 500651280;
entrada/data: 10 837/020715.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227328

M. LOPES & CASTANHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 336/621123; identificação de pessoa colectiva n.º 500950938;
entrada/data: 11 190/020717.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227327

CAIXAGEST � TÉCNICAS DE GESTÃO
DE FUNDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 129/901130; identificação de pessoa colectiva n.º 500960046; en-
trada/data: 7329/020702.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227326

MALHUS � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 889/890915; identificação de pessoa colectiva n.º 501920790; en-
tradas/data: 10 214 e 10 216/020711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227325

CASA AGRÍCOLA DO VALE DO REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 411/771124; identificação de pessoa colectiva n.º 500703230;
entrada/data: 10 925/020715.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227415

COUTO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 440/681105; identificação de pessoa colectiva n.º 500724644;
entrada/data: 10 612/020712.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227414



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 199 � 29 de Agosto de 2003 18 624-(137)

MARTINS & MENDONÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 896/680119; identificação de pessoa colectiva n.º 500495114;
entrada/data: 10 697/020712.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227413

P. TABORDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 539/681113; identificação de pessoa colectiva n.º 500392641;
entrada/data: 10 782/020712.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227412

PINHO & VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 170/680924; identificação de pessoa colectiva n.º 500617988;
entrada/data: 10 693/020712.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227411

PUBLIRAMA � AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 357/670405; identificação de pessoa colectiva n.º 500224625;
entrada/data: 10 887/020715.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227410

PASTELARIA CIDÁLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 425; identificação de pessoa colectiva n.º 500850003; entra-
da/data: 10 915/020715.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227409

PENSÃO VOUZELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 594/600703; identificação de pessoa colectiva n.º 500394865;
entrada/data: 7507/020702.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227408

MERCEARIA PÉROLA DO BAIRRO AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 922/660713; identificação de pessoa colectiva n.º 500494681;
entrada/data: 10 721/020712.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227407

MANUEL DE JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 39 989/680814; identificação de pessoa colectiva n.º 500492336;
entrada/data: 10 595/020712.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227406

M. RODRIGUES CORREIA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 353/610207; identificação de pessoa colectiva n.º 500470812;
entrada/data: 10 622/020712.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227416

POLIGRUPO � VENDAS E ADMINISTRAÇÃO
DE GRUPOS DE BENS DE CONSUMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 336/811002; identificação de pessoa colectiva n.º 501209743;
entrada/data: 10 591/020712.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227427

PETRONY & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 786/370322; identificação de pessoa colectiva n.º 500216770;
entrada/data: 10 365/020711.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227428

MANSO & SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 331/670814; identificação de pessoa colectiva n.º 500492689;
entrada/data: 10 602/020712.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 199 � 29 de Agosto de 200318 624-(138)

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227430

MANUEL ALEGRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 989/680214; identificação de pessoa colectiva n.º 500540004;
entrada/data: 10 640/020712.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227431

CENTRO MÉDICO E DENTÁRIO DA ESTEFÂNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 980/871009; identificação de pessoa colectiva n.º 501886052;
entrada/data: 10 163/020711.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227435

CORPORAL � LINGERIE E RETROSARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4933/960116; identificação de pessoa colectiva n.º 503563188;
entrada/data: 8784/020708.

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

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002374643

MOCAJA � SOCIEDADE CIVIL IMOBILIÁRIA
DO ESTORIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 308/731221; identificação de pessoa colectiva n.º 500194890;
entrada/data: 7618/020702.

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

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227417

CAIXA GESTÃO DE ACTIVOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9788/000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504677462;
entrada/data: 7325/020702.

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

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227419

CHAL � SOCIEDADE CIVIL DE HABITAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 430; identificação de pessoa colectiva n.º 500456240; entra-
da/data: 6656/020628.

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

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227420

PENSÃO RESIDENCIAL DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 635/600608; identificação de pessoa colectiva n.º 500477361;
entrada/data: 6387/020628.

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

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227421

MULTIPESSOAL � SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO
E GESTÃO DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3048/931109; identificação de pessoa colectiva n.º 503087122;
entrada/data: 10 349/020711.

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

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227422

CEDI � CENTRO DE DIAGNÓSTICO PELA IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 438/850222; identificação de pessoa colectiva n.º 501806326;
entrada/data: 6438/020628.

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

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227423

COMINT � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 989/891004; identificação de pessoa colectiva n.º 502227877; en-
trada/data: 6771/020628.

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

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002371385

PASTELARIA E CHARCUTARIA MONTE ALTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 073/630618; identificação de pessoa colectiva n.º 500835160;
entrada/data: 10 995/020716.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227321

COLUNATUR � COMERCIALIZAÇÃO
DE COLCHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 955/020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505836033;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 72/020115.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Pedro Alexandre Crespo Ferreira da Gama, número de identi-

ficação fiscal 179970488, natural da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa, casado com Cristina Maria Matos Sil-
va da Gama sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Urbanização do Mirante, Rua A, lote 2, 2.º, frente, em Queluz, Sin-
tra, titular do bilhete de identidade n.º 7905455, emitido em 11 de
Julho de 1997, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

2.º Teresa Patrícia Crespo Ferreira da Gama, número de identifi-
cação fiscal 206284527, natural da freguesia de São Domingos de
Benfica, concelho de Lisboa, solteira, maior, residente na Rua de
Botelho Vasconcelos, lote 564, 2.º, A, em Lisboa, titular do bilhete
de identidade n.º 10331192, emitido em 19 de Março de 2001 pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COLUNATUR � Comercializa-
ção de Colchões, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua da Cidade
Bolama, Centro Comercial Olivais Shopping, loja 157, freguesia de
Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comercialização de produtos
e equipamentos para o lar, designadamente colchões.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Pedro Alexandre
Crespo Ferreira da Gama.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001090285

CIDADE BRANCA, ARQUITECTURA E RENOVAÇÃO
URBANA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 954/020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505751550;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 71/020115.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Pedro
Joaquim Soares Machado, número de identificação fiscal 199018073,
natural da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa,
solteiro, maior, residente na Rua de Silva Carvalho, 47, 2.º, esquer-
do, Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 8783890, emitido em
7 de Julho de 1999 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cidade Branca, Arquitectura e
Renovação Urbana, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Silva Car-
valho, 47, 2.º, esquerdo, freguesia de Santo Condestável, concelho
de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em arquitectura, planeamento e
renovação urbana. Compra e venda de imóveis e revenda dos adqui-
ridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001090293

CMZF � CONSULTORIA E FISCALIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 953/020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505834731;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/020115.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Carlos
Manuel Zeferino de Freitas Figueiredo, número de identificação fis-
cal 100413862, natural de Santarém, freguesia de São Salvador,
concelho de Santarém, casado com Maria Filomena Duarte Macha-
do Figueiredo sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Avenida do Brasil, 88, 2.º, direito, Lisboa, portador do bilhete de
identidade n.º 371581, emitido em 11 de Fevereiro de 1993 pelos
CICC de Lisboa, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CMZF � Consultoria e Fiscali-
dade, Unipessoal, L.da



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 199 � 29 de Agosto de 200318 624-(140)

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua Nova do
Calhariz, 29, cave direita, freguesia da Ajuda, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e administração de
condomínios. Investimentos imobiliários, arrendamentos, gestão e
exploração de espaços com serviços prestados às empresas e a par-
ticulares. Consultoria fiscal e financeira. Estudos de mercado, publi-
cidade e marketing. Prestação de serviços de consultoria no âmbito
empresarial, com excepção da consultoria jurídica. Auditoria de re-
cursos humanos e formação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001090382

PRIMEWARE � SERVIÇOS DE SOFTWARE
E HARDWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 947/020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505848317;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020115.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Fer-
nando Filipe Lopes da Costa Machado, Filipe Manuel Vaz Pinto
Almeida Vasques, Luís Manuel da Rocha Evangelista e Manuel Eduar-
do da Costa e Almeida Vasques, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PRIMEWARE � Serviços de
Software e Hardware, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Reinaldo dos
Santos, 3 B, 1.º, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, importação,
exportação e distribuição de software, hardware, produtos electró-
nicos, produtos eléctricos, produtos fotográficos, produtos áudio,
produtos vídeo, produtos multimédia e produtos de telecomunica-
ções; desenvolvimento de software; comercialização de livros técni-
cos e consumíveis; formação na área informática e assistência téc-
nica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro
quotas iguais do valor nominal de 1250 euros uma e uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do quádruplo 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, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001090307

CADIGITAL � CAD, PUBLICIDADE E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9818/010117; identificação de pessoa colectiva n.º 505303302;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/020115.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 3.º, n.º 1, e nomeação de gerentes da sociedade em epígrafe, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de quatro quotas: uma de 1250 euros, do sócio José
Carlos Costa da Silva Rosa, uma de 250 euros, da sócia Maria Filo-
mena Pestana Passinhas Diogo, outra de 2500 euros, do sócio Paulo
Alexandre Caim Diogo, e outra de 1000 euros, do sócio Luís Ber-
nardo Caim Diogo.

Gerentes designados: Paulo Alexandre Caim Diogo e Luís Bernardo
Caim Diogo.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001090323
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MOLÉCULA, IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 734/011114; identificação de pessoa colectiva n.º 505837536;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/011114.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Molécula, Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem duração por tempo indeterminado e sede
social na Calçada da Palma de Baixo, 6, 9.º-D, freguesia de
São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração poderá deliberar a mudança da
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como a abertura, transferência ou encerramento de quaisquer sucur-
sais, filiais, delegações ou outras formas de representação social em
qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra e venda, construção
e gestão de imóveis; urbanizações, participação no capital social de
sociedades constituídas ou a constituir; representações.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro.

2 � O conselho de administração pode aumentar o capital social,
por uma ou mais vezes, até ao limite global de 500 000 euros.

3 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, até
ao limite legal.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social encontra-se dividido em 50 000 acções com
o valor nominal de 1 euro cada.

2 � As acções, representadas por títulos, são nominativas ou ao
portador, reciprocamente convertíveis.

3 � Os títulos representam 1, 10, 50, 100, 1000, ou 10 000 ac-
ções, podendo os accionistas exigir a sua divisão e a sua concentra-
ção.

5 � Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções
ou outros títulos em escriturais, nos termos da legislação aplicável.

6 � Salvo disposição em contrário, os encargos emergentes de
quaisquer averbamentos, conversões, substituições, divisões ou con-
centrações dos títulos serão suportados pelos accionistas que requei-
ram tais operações.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode emitir obrigações e quaisquer outros títulos
negociáveis.

2 � A sociedade poderá exigir dos seus accionistas prestações
acessórias pecuniárias, com o limite igual a 20 vezes o valor do res-
pectivo capital social, prestações essas a efectuar onerosa ou gratui-
tamente, conforme a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias, den-
tro dos limites e sob as condições impostas por lei, e fazer sobre
elas as operações mais convenientes para o interesse social.

2 � No caso da alienação de acções próprias, os accionistas têm
direito de preferência na proporção das acções que possuírem à data
da deliberação.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 8.º

1 � Os membros dos órgãos sociais são designados por um perí-
odo de três anos, coincidentes com os exercícios sociais.

2 � Nos casos em que a lei não a proíba, é permitida a recondu-
ção, por uma ou mais vezes.

3 � Os mandatos só terminam com o início de funções dos que
sejam designados para substituir os membros cessantes.

ARTIGO 9.º

1 � Os membros dos órgãos sociais serão remunerados ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � Apenas têm direito a participar nas reuniões da assembleia
geral os accionistas com direito a voto.

2 � Têm a qualidade de accionistas, para efeitos de participação
nas reuniões da assembleia geral, os que tenham acções registadas
em seu nome no livro apropriado da sociedade ou, no caso das ac-
ções escriturais na respectiva conta, e os que tenham acções depo-
sitadas em instituições de crédito e desse depósito façam prova.

3 � O registo e o depósito a que se refere o número anterior
hão-de ter-se verificado com a antecedência mínima de sete dias,
relativamente à data da reunião de que se trate e hão-de manter-se
até ao encerramento da reunião.

4 � Cabe um voto a cada grupo de 1000 acções, podendo os
accionistas com menor número de acções agrupar-se de modo a
obterem aquele número, mas, em tal caso, hão-de fazer-se represen-
tar por um só deles ou por outro accionista.

5 � A participação nas reuniões dos accionistas que sejam pesso-
as colectivas depende da designação que façam por escrito de uma
pessoa singular que os represente.

ARTIGO 11.º

1 � Cabe à mesa da assembleia geral dirigir as respectivas reuni-
ões e elaborar as respectivas actas, sem prejuízo do disposto na lei
quanto ao secretário da sociedade.

2 � A mesa é composta por um presidente e um secretário.
3 � Cabe ao presidente convocar, com as formalidades legais, as

reuniões da assembleia.
4 � Quando sejam nominativas todas as acções, a assembleia geral

pode ser convocada por meio de cartas registadas, dirigidas aos ac-
cionistas, enviadas com a antecedência mínima de 21 dias em subs-
tituição das publicações legais.

ARTIGO 12.º

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral só pode consti-
tuir-se quando estejam presentes ou representados accionistas cujas
acções representem pelo menos metade do capital social.

2 � Em primeira convocatória, a fusão, cisão, transformação ou
dissolução da sociedade são deliberadas em assembleia em que este-
jam presentes ou representados accionistas que sejam titulares de,
pelo menos, três quartos das acções com direito a voto.

3 � Salvo nos casos em que a lei exija maiorias qualificadas, as
deliberações da assembleia são tomadas por maioria de votos emiti-
dos, não se contando as abstenções.

ARTIGO 13.º

Para além das reuniões impostas por lei, a assembleia geral reúne-
-se sempre que tal seja solicitado ao presidente da mesa por outros
órgãos sociais ou por accionistas, nos termos legalmente estabeleci-
dos.
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CAPÍTULO V

Da administração

ARTIGO 14.º

1 � A administração da sociedade será confiada a um administra-
dor único ou a um conselho de administração composto por três
membros, sendo um designado presidente.

2 � Cabe ao presidente convocar e dirigir as reuniões do conse-
lho, dispondo de voto de qualidade em caso de empate nas votações.

3 � Os membros do conselho de administração estão dispensados
de prestar caução, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 396.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 15.º

Compete ao administrador único ou ao conselho de administra-
ção, para além do mais consignado na lei e nestes estatutos:

a) Conduzir as actividades da sociedade, praticando todos os ac-
tos que a lei ou estes estatutos não reservem a outros órgãos sociais;

b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Definir as políticas gerais da sociedade, sem prejuízo do dispos-

to na alínea anterior;
d) Definir a organização interna da sociedade;
e) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, comprometen-

do-se em arbitragens, propondo pleitos judiciais ou defendendo-se
neles, podendo confessar, desistir ou transigir em quaisquer proces-
sos judiciais;

f) Apresentar à assembleia geral, para apreciação e votação, nas
épocas legalmente determinadas, os relatórios, balanços e contas dos
exercícios sociais;

g) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens, móveis ou
imóveis, incluindo acções e obrigações da própria sociedade e parti-
cipações noutras sociedades e em agrupamentos complementares de
empresas;

h) Contrair quaisquer obrigações e celebrar contratos de emprés-
timo prestando para o efeito as necessárias garantias;

i) Designar o secretário da sociedade;
j) A confissão, desistência ou transacção em qualquer processo

judicial;
l) A constituição de mandatários sociais seja qual for o alcance e

a extensão do mandato.
ARTIGO 16.º

1 � Nos casos em que a lei não o proíba, o conselho de adminis-
tração pode delegar as suas competências em qualquer dos seus mem-
bros.

2 � Em especial, o conselho de administração pode delegar num
ou mais administradores delegados ou numa comissão executiva a
gestão corrente da sociedade.

3 � A deliberação do conselho de administração, a delegar pode-
res nos termos do número anterior, deve fixar os limites da delega-
ção de poderes de gestão.

ARTIGO 17.º

A sociedade obriga-se através:
a) Da intervenção do administrador único;
b) Da intervenção conjunta de dois dos administradores;
c) Da intervenção de um só dos administradores, quando se trate

de matéria em que tal tenha sido especialmente deliberado pelo con-
selho de administração;

d) Da intervenção de um mandatário, agindo nos termos e limites
do respectivo mandato;

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reúne-se, ordinariamente, uma
vez em cada três meses.

2 � O conselho reúne-se ainda sempre que o seu presidente o
entenda ou algum dos membros lho solicite.

3 � As reuniões são convocadas com a antecedência de, pelo
menos, cinco dias, constando da respectiva convocatória a ordem
de trabalhos.

4 � Para que o conselho se possa constituir em reunião é neces-
sária a presença da maioria dos seus membros.

5 � Os administradores podem fazer-se representar por outros
administradores nas reuniões do conselho, mediante carta dirigida
ao presidente aquando de cada reunião.

6 � Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os admi-
nistradores poderão votar por escrito, bastando para tanto que o
façam por telecópia.

CAPÍTULO VI

Da fiscalização

ARTIGO 19.º

A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal
único e um suplente ou por um conselho fiscal, composto por três
membros efectivos e um suplente, eleitos em assembleia geral, por
prazo idêntico àquele para o qual seja eleito o conselho de adminis-
tração ou o administrador único.

CAPÍTULO VII

Do secretário

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade poderá ter um secretário, a designar pelo conse-
lho de administração.

2 � Quando for designado um secretário efectivo será também
designado um suplente.

3 � A duração das funções do secretário coincidirá com a dos
mandatos dos membros do conselho de administração que o designe.

CAPÍTULO VIII

Disposições várias

ARTIGO 21.º

1 � Os resultados líquidos do exercício terão a aplicação que a
assembleia geral livremente deliberar, não sendo aplicável a limita-
ção do artigo 294.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

2 � A sociedade poderá distribuir lucros aos accionistas no de-
curso dos exercícios sociais, observadas as condições da lei.

ARTIGO 22.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.
2 � Serão liquidatários os administradores em funções à data da

dissolução, salvo se a assembleia geral deliberar em contrário.

ARTIGO 23.º

Todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas ou a
outros membros dos órgãos sociais serão dirimidos no foro da co-
marca onde se situe a sede social.

CAPÍTULO IX

Disposições transitórias

ARTIGO 24.º

1 � Ficam desde já preenchidos os órgãos sociais, para o triénio
de 2001 a 2003, pela seguinte forma:

Assembleia geral: presidente, Dr.ª Ana Paula Andrade de Faria;
secretário, Fernando Rui Andrade dos Santos Faria.

Administração: administrador único, Dr. Paulo Manuel Aragão
Henriques.

Fiscalização: fiscal único efectivo, Moore Stephens & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., inscrita na
Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 147, com sede na
Avenida de Óscar Monteiro Torres, 18, rés-do-chão, direito, 1000-
-219 Lisboa, representada pelo Dr. João José Lopes da Silva, soltei-
ro, residente na Rua da Venezuela, 57-5.º, direito, 1500-618 Lisboa,
inscrito na Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1065;
fiscal único suplente, A. Gonçalves Monteiro e Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Ordem de Reviso-
res Oficiais de Contas sob o n.º 22, com sede na Avenida de Frei
Miguel Contreiras, 54, 10.º, 1700-213 Lisboa, representada pelo
Dr. António Gonçalves Monteiro, casado, residente na Calçada da
Palma de Baixo, 6, 10.º-C, 1600-176 Lisboa, inscrito na Ordem de
Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 382.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001090331
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VILA FRANCA DE XIRA

POLITERMINAL � PARQUEAMENTO E REPARAÇÃO
DE CONTENTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3136/940706; identificação de pessoa colectiva n.º 503268658; ins-
crição n.º 16; número e data da apresentação: 2/030612.

Certifico que foi requerido o seguinte acto de registo:
1) Nomeação de gerência.
Gerentes nomeados: Maria Alice Machado Leite, Rodrigo José

Machado Leite, casado, residente na Rua do Infante Santo, 514, 7.º a,
Porto, e Manuel Alberto Monteiro Lopes, casado, residente na Rua
de Violante do Céu, 9, 3.º, direito, Lisboa.

Prazo: 2003/2005.
Data da deliberação: 31 de Março de 2003.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000283039

PÁTIO DA VILA � RESTAURANTE E BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6004/030124; identificação de pessoa colectiva n.º 506395510;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 6 e 7/030527.

Certifico que a sociedade em epígrafe requereu os seguintes actos
de registo:

1) Cessação de funções de gerente de Tomé dos Anjos Dinis, por
renúncia, em 14 de Abril de 2003.

2) Nomeação de gerente de Celso Fernandes Gonçalves Dinis,
solteiro, maior, EN 10, 40, 6.º, esquerdo, Alverca do Ribatejo, em
14 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000280340

MIRARRUDA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5952/021213; identificação de pessoa colectiva n.º 506400018;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 4 e 5/030527.

Certifico que a sociedade em epígrafe requereu os seguintes actos
de registo:

1) Cessação de funções de gerente de Tomé dos Anjos Dinis, por
renúncia, em 26 de Dezembro de 2002.

2) Nomeação de gerente de Celso Fernandes Gonçalves Dinis,
solteiro, maior, EN 10, 40, 6.º, esquerdo, Alverca do Ribatejo, em
27 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000280331

SANTOS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1216/821230; identificação de pessoa colectiva n.º 501358331.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000243223

CMAS � SYSTEMS CONSULTANTS � CONSULTORIA
DE SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5482/011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505750759.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000243118

VINOL � REPARAÇÕES MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1570/860828; identificação de pessoa colectiva n.º 501701281.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000243185

PORTIGRADE � PORTAS E GRADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1854/881209; identificação de pessoa colectiva n.º 502073381.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000243142

3Ó � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3969/971023; identificação de pessoa colectiva n.º 502596104.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242111

ARTIC � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5223/010514; identificação de pessoa colectiva n.º 505466821.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000243126

O GIL � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4005/971202; identificação de pessoa colectiva n.º 504019694.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000245480
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PERFUMARTA � COMÉRCIO DE PERFUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5974/030102; identificação de pessoa colectiva (prov.)
n.º 973866756.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000245498

CECÍLIA & ISAURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1395/841205; identificação de pessoa colectiva n.º 501218785.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000243193

PARAFIX � EMPRESA DE FERRAGENS
E FIXAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2334/910912; identificação de pessoa colectiva n.º 502621974.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242120

IRMÃOS CABRAL � PEDREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1684/870605; identificação de pessoa colectiva n.º 501841610.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242138

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES COELHO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4955/001016; identificação de pessoa colectiva n.º 505085160.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000281710

OBRIPAULOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4881/000717; identificação de pessoa colectiva n.º 504988212.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000243495

CLOP � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2274/910517; identificação de pessoa colectiva n.º 502348585.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000281699

PAPELARIA RICARDO � SOCIEDADE
DE PAPELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3632/960822; identificação de pessoa colectiva n.º 503700738.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000243169

PAULO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4372/981231; identificação de pessoa colectiva n.º 504590634.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000243177

SOARFIL � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1913/890608; identificação de pessoa colectiva n.º 502170786.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000243673

ARVIFIL � TRANSFORMAÇÃO DE VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1291/830907; identificação de pessoa colectiva n.º 501409394.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242243

TERRAÇOS DA PONTE � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4465/990412; identificação de pessoa colectiva n.º 504707353.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000245730
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COLINAS DO CRUZEIRO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5634/020213; identificação de pessoa colectiva n.º 505869322.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000245820

CLASIL � SERRALHARIA CIVIL E MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1491/851205; identificação de pessoa colectiva n.º 501572848;
inscrição n.º  9; número e data da apresentação: 6/030602.

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

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 Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000280498

AUTOMÓVEIS BARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1655/870324; identificação de pessoa colectiva n.º 501805729.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000281745

MOTO AVENIDA DE ALVERCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 762/761228; identificação de pessoa colectiva n.º 500614687.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000314074

FÓRMULA 6 � ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2790/930705; identificação de pessoa colectiva n.º 503074268.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242227

TRANSCATORZE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4834/000523; identificação de pessoa colectiva n.º 504991353.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242170

ALVERCIVIL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4870/000704; identificação de pessoa colectiva n.º 504933191.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242235

MARQUES & PALMELA CAR � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5635/020215; identificação de pessoa colectiva n.º 506007375.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000243207

SOCIGUIPE � SOCIEDADE COMERCIAL
E INDUSTRIAL DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2603/921001; identificação de pessoa colectiva n.º 502850914.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242146

VARANDAS DO FORTE � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5095/010214; identificação de pessoa colectiva n.º 505210487.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000245870

ASCENDE, MONTAGEM DE ELEVADORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5417/010913; identificação de pessoa colectiva n.º 505677890.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242197

ESCOLA DE CONDUÇÃO NOVA XIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4211/980603; identificação de pessoa colectiva n.º 504187139.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000282385
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SALVADOR RICARDO & AMORIM
REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1996/900111; identificação de pessoa colectiva n.º 502270900.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242154

ALVERCAFÉ � COMÉRCIO DE CAFÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4667/991124; identificação de pessoa colectiva n.º 504576097.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000243215

ANTÓNIO PRIMOROSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5077/010129; identificação de pessoa colectiva n.º 505318474.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242219

SOVENDE � SOLDAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1573/860911; identificação de pessoa colectiva n.º 501715983.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242189

TECNOTURBO � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1610/861121; identificação de pessoa colectiva n.º 501763929.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000282490

ANICIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2952/931122; identificação de pessoa colectiva n.º 503113980.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000243681

SOCIEDADE MODERNA DE CONSTRUÇÕES LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1664/870406; identificação de pessoa colectiva n.º 500624771.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000243690

ROCHACONTA � CONTABILIDADE E PESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1607/861118; identificação de pessoa colectiva n.º 501741267.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000282520

VERANANDO � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1981/891107; identificação de pessoa colectiva n.º 502245670.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000282512

PIMPAMPUM � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1624/870112; identificação de pessoa colectiva n.º 501678506.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000243576

PANORAMA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3487/960130; identificação de pessoa colectiva n.º 503695220.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2002406812

CABRAL, SOARES & SOARES,
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4641/991025; identificação de pessoa colectiva n.º 504717570.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242286
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CORRENTE AUTO � COMÉRCIO
DE TELECOMUNICAÇÕES E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3175/941014; identificação de pessoa colectiva n.º 503327204.

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

Está conforme o original.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242316

CHRISTIAN SALVESEN, DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5035/001214; identificação de pessoa colectiva n.º 501855807;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 5/030604.

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

Designação de gerente de António Carlos da Conceição Monteiro,
em 26 de Março de 2003.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2000282504

DARTAL � CONSTRUTORA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 697/740920; identificação de pessoa colectiva n.º 500082804.

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

Está conforme o original.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242529

CERNAMAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1770/880412; identificação de pessoa colectiva n.º 501970401.

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

Está conforme o original.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242324

SOTABACOS � COMÉRCIO DE TABACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1199/821102; identificação de pessoa colectiva n.º 501334262.

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

Está conforme o original.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242162

SÉRGIO FERREIRA & LUIS
FONSECA � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5316/010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505573369.

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

Está conforme o original.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242332

CLAUDIMETAL � CONSTRUÇÕES
METALOMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3860/970605; identificação de pessoa colectiva n.º 503984230.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242510

J. GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1171/820825; identificação de pessoa colectiva n.º 501319042.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242448

ELVIRA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1316/840112; identificação de pessoa colectiva n.º 501426361.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242480

CONSULTÓRIO DENTÁRIO CAEIRO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5546/011212; identificação de pessoa colectiva n.º 505628694.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242391

GASVERCA � DISTRIBUIDORA DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3127/940616; identificação de pessoa colectiva n.º 503263613.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242472

PLURIXIRA � CONTABILIDADE, GESTÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2621/921027; identificação de pessoa colectiva n.º 502885645.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000283667
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TECXIRAUTO, PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 748/760726; identificação de pessoa colectiva n.º 500626499.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000283683

ANIVITE � ALIMENTAÇÃO RACIONAL
PARA ANIMAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 505/680718; identificação de pessoa colectiva n.º 500021759.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242278

RESTAURANTE LINDA ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4930/000921; identificação de pessoa colectiva n.º 504999125.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000285244

AGUILAN � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3746/970116; identificação de pessoa colectiva n.º 503020893.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000245935

XIRA JARDIM � MAQUINARIA, PLANTAS
E SEMENTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3403/950821; identificação de pessoa colectiva n.º 503733555.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000355544

AQUAPOR � AQUÁRIOS E EQUIPAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1747/880211; identificação de pessoa colectiva n.º 501933727.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242294

GARCIAS REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1994/900116; identificação de pessoa colectiva n.º 502274620.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242405

GELFONE � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3564/960517; identificação de pessoa colectiva n.º 503504092.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242413

MARIRENE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5320/010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505399504.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000281702

CLÍNICA DENTÁRIA DE FERNANDO C. L. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5331/010711; identificação de pessoa colectiva n.º 505496585.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242456

OBRILUZ � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3939/970917; identificação de pessoa colectiva n.º 504002392.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242383

RODRIGUEZ, LEVEZINHO & VIDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 467/670922; identificação de pessoa colectiva n.º 500235040.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2003229205
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TRANSPORTES FARINHA & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5611/020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505952718.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242421

ALAU � FURGONETAS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3016/940106; identificação de pessoa colectiva n.º 503006637.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000285341

FARMEC � CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES
METALOMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1054/980715; identificação de pessoa colectiva n.º 501183833.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000285406

METALGUI � ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1853/881209; identificação de pessoa colectiva n.º 502073853.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000285368

L. P. M. � CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3405/950824; identificação de pessoa colectiva n.º 503521990.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000285449

AQUAFAUNA � COMÉRCIO DE ANIMAIS
DE ESTIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3155/940729; identificação de pessoa colectiva n.º 503281891.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000285333

MANJOS REC, RECUPERAÇÃO E FABRICO
DE ESTRUTURAS DE MADEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5745/020531; identificação de pessoa colectiva n.º 506174360.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000285384

DIZ � MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2007/900319; identificação de pessoa colectiva n.º 502312343.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2003229191

MAG-MÓVEIS � COMÉRCIO E FABRICO
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5285/010615; identificação de pessoa colectiva n.º 505224046.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2002409722

ELECTROERMO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3421/950921; identificação de pessoa colectiva n.º 503517879.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000243487

CANTINHO D�ADANAIA � DOMITILA ROSA
LOPES & FILHOS, CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6167/030602; identificação de pessoa colectiva n.º 506599779;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/030602.

Certifico que entre Domitila Rosa Antunes Carvalho Lopes, Cláudia
Margarida Antunes Pardal e Bruno Miguel Antunes Pardal foi cons-
tituída uma sociedade por quotas, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Cantinho D�Adanaia �
Domitila Rosa Lopes & Filhos, Café, L.da, com sede no lugar de
Adanaia, Estrada de Arruda dos Vinhos, freguesia de Calhandriz,
concelho de Vila Franca de Xira.

2.º

A sociedade poderá transferir a sua sede, por deliberação tomada
em assembleia geral, assim como criar delegações, sucursais, depen-
dências ou outras formas de representação social.
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3.º

O seu objecto consiste no seguinte: café, snack-bar e casa de
petiscos.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros e corresponde à soma de três quotas, a saber: uma quota
de 2500 euros, pertencente à sócia Domitila Rosa Antunes Carva-
lho Lopes, uma quota de 2500 euros, pertencente à sócia Cláudia
Margarida Antunes Pardal, e uma quota de 2500 euros, pertencente
ao sócio Bruno Miguel Antunes Pardal.

5.º

A administração dos negócios da sociedade e sua representação,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, é atribuída à gerência.

§ 1.º A gerência, dispensada de caução, será exercida pelos três
sócios, com ou sem remuneração, conforme vier a ser decidido em
assembleia geral, sendo necessário uma assinatura de qualquer dos
gerentes indistintamente para obrigar a sociedade.

§ 2.º É expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos ao objecto social, tais como abonações,
letras de favor e contratos semelhantes.

§ 3.º A gerência poderá nomear mandatários da sociedade medi-
ante procuração, para a prática de determinados actos, podendo
delegar a competência para negócios previamente determinados fi-
cando a sociedade vinculada com tal poder.

6.º

A cedência de quotas é livre entre os sócios, mas em relação a
terceiros tem preferência, primeiro, a sociedade, em segundo, qual-
quer dos sócios não cedentes.

§ único. Em caso de falecimento de qualquer sócio, os seus her-
deiros escolherão um, de entre si, que a todos represente perante a
sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

7.º

A sociedade poderá amortizar a quota sujeita a penhora, arresto
ou qualquer outra forma de apreensão judicial, pelo valor que resul-
tar do último balanço aprovado.

8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades especiais, as assem-
bleias gerais serão convocadas por meio de carta registada dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000280323

SEQUEIRA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1820/880916; identificação de pessoa colectiva n.º 502040971;
averbamento n.º 1 à  inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: Of. 2/030602 e 3/030602.

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

1) Cessação de funções de gerentes de Marina Sequeira Sousa Fer-
nandes e de Maria Armanda Sequeira Sousa Ferreira, por renúncia,
em 6 de Maio de 2003.

2) Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º, 4.º e 5,
os quais passam a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma à sócia Maria Arlete Cunha Barros Vieitas e outra
ao sócio Carlos Alberto Rodrigues Vieitas.

4.º

A gerência da sociedade será exercida pela sócia Maria Arlete
Cunha Barros Vieitas, que desde já fica nomeada gerente, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

5.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é su-
ficiente a assinatura de um gerente.

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, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2000245668

MALONGA � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1105/820112; identificação de pessoa colectiva n.º 501218890;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 5/030502.

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

Nomeação da fiscalização.
Fiscal único, Rui Ascenção & Esteves Afonso, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, Campo Grande, 28, 10.º, D, Lisboa, repre-
sentada por Luís Esteves Afonso, casado, Carcavelos.

Suplente, Rui Gonçalves de Ascenção, revisor oficial de contas.
Prazo: quadriénio de 2001-2004.
Data: 30 de Março de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2000280595

TÁXIS FLAMINGO UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6149/030519; identificação de pessoa colectiva n.º 506442616;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/030519.

Certifico que foi constituída por Vitorino Manuel Rodrigues
Grenho uma sociedade unipessoal por quotas, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Flamingo Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de José Falcão, 1, 2.º, direito,
na freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto transporte de passageiros em veí-
culos de aluguer com ou sem taxímetro.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio, Vitorino Manuel Rodrigues Grenho.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio, desde já nomeado gerente e ao não sócio Eduardo Simões da
Silva Baptista, divorciado, residente na Rua de Almeida Garrett, 11,
na freguesia e concelho de Vila Franca de Xira, o qual possui a ne-
cessária capacidade profissional.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto da
mesma.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000281966
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TECNIVERCA � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3472/960103; identificação de pessoa colectiva n.º 503575445; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 13/030604.

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

Reforço do capital e alteração parcial do contrato.
1) Reforço: 67 578,13 euros, realizado em dinheiro e subscrito

quanto a 29 573,33 euros, por Manuel Panaças Corricas, reforçan-
do a sua quota; quanto a 19 002,40 euros, por Maria Antónia Caiola
Courelas Corricas, reforçando a sua quota; quanto a 9501,20 euros,
por Alexandre Manuel Courelas Corricas, com a criação de uma nova
quota; quanto a 9501,20 euros, por Idaulina de Jesus Courelas
Corricas, reforçando a sua quota.

2) Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º e aditado o
artigo 7.º, os quais passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em cinco quotas, sendo uma de 60 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Manuel Panaças Corricas, uma de
20 000 euros, pertencente à sócia Maria Antónia Caiola Courelas
Corricas, uma de 498 euros e 80 cêntimos (bem próprio), e outra de
9501 euros e 20 cêntimos, pertencentes ambas ao sócio Alexandre
Manuel Courelas Corricas, e uma de 10 000 euros, pertencente à sócia
Idaulina de Jesus Courelas Corricas.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas a cada um dos sócios prestações suplementa-
res de capital na proporção das respectivas quotas, até ao montante
global de 10 vezes o capital social, desde que assim seja deliberado
em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

9 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2000352332

FIGUEIREDO MARTINS & ASSOCIADOS � VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4947/000929; identificação de pessoa colectiva n.º 505123061;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 3 à inscrição
n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 6/030604, 8/
030604 e 10 e 11/030604.

Certifico que a sociedade em epígrafe requereu os seguintes actos
de registo:

1) Cessação de funções de gerente de Joaquim Jorge Figueiredo
Martins, por renúncia, em 30 de Julho de 2002.

2) Cessação de funções de gerente de Márcio Rolando Beira Alta
Moresco Sampaio, por renúncia, em 30 de Julho de 2002 

3) Alterou parcialmente o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º
e n.º 1 do artigo 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 75 000 euros, pertencente ao sócio Marco João Mar-
ques Simões da Silva, uma do valor nominal de 24 900 euros, per-
tencente à sócia Adelaide Carapeta Martins da Silva, e uma do valor
nominal de 100 euros, pertencente ao sócio Joaquim Jorge Figuei-
redo Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Marco João
Marques Simões da Silva, já nomeado gerente.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000245900

AICIONDO � TRANSPORTES E TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5713/020426; identificação de pessoa colectiva n.º 501909214; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 2/030520.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2003636030

TRANSPORTADORA A-DE-FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2818/930916; identificação de pessoa colectiva n.º 503088242; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 13/030603.

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

Reforço do capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Reforço: 40 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos

sócios proporcionalmente e em reforço das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
140 000 euros, dividido em duas quotas: uma quota de 126 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Américo da Costa Machado, e uma quota
de 14 000 euros, pertencente à sócia Maria Odete Ramos Pereira.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000280587

MOTO AVENIDA DE ALVERCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 762/761228; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 10/020626 e 11/020626.

Certifico que foi requerido o seguinte acto de registo:
1) Cessação de funções de gerente de Flora Rosalina Morais da

Silva Marinho, por renúncia, em 24 de Maio de 2002.
2) Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º, que

passaram a ter as seguintes redacções:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, repre-
sentado por duas quotas de 2500 euros, uma de cada um dos sócios
António Manuel Marques Gomes Rosa e Teresa Nunes Lança Rosa
Marques.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos dois só-
cios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a assi-
natura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000928242

AUTOMÓVEIS ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2784/930617; identificação de pessoa colectiva n.º 503071269; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 3/021028.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Reforço do capital e alteração parcial do contrato.
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios em reforço de suas quotas.
Teor do artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas a saber: uma quota
de 2500 euros, titulada em nome de Maria Rosa de Assunção Piço
Albuquerque, Jorge Ricardo Piço Albuquerque e Nuno Filipe Piço Al-
buquerque, em comum e sem determinação de parte ou direito, e uma
quota de 2500 euros, titulada em nome de Maria Rosa de Assunção
Piço Albuquerque, Jorge Ricardo Piço Albuquerque e Nuno Filipe Piço
Albuquerque, em comum e sem determinação de parte ou direito.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000920586

ARTIMONTRA, DECORAÇÃO DE MONTRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3000/940121; identificação de pessoa colectiva n.º 503158356; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/030603.

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

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

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000280528

TRANSPORTE GIBRALTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2422/920204; identificação de pessoa colectiva n.º 502698799;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/030603.

Certifico que a sociedade em epígrafe requereu o seguinte acto de
registo:

3) Aumentou o capital de 50 000 euros para 75 000 euros, com o
reforço de 25 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito por am-
bos os sócios, em partes iguais e em reforço de suas quotas, tendo,
em consequência, alterado o teor do n.º 1 do artigo 2.º, o artigo 4.º
e a alínea a) do artigo 12.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

2.º

1 � A sede social é no Largo de São Romão, lote 6, 7.º, no Bom
Sucesso, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca
de Xira.

4.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
75 000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais nos va-
lores nominais de 37 500 euros, uma de cada um dos sócios, Fran-
cisca Chicharo da Rosa Abril Correia e Vasco Miguel Teixeira da
Costa Correia.

12.º

a) Pela assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição da
Costa Ferreira Lopes. 2000245706

ASCENDE, MONTAGEM DE ELEVADORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5417/010913; identificação de pessoa colectiva n.º 505677890; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 3/030605.

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

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

Está conforme o original.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2003636013

CACEFAZ PACK � PROMOÇÕES E EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6160/030527; identificação de pessoa colectiva n.º 506586138;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/030527.

Certifico que foi constituída uma sociedade por quotas entre Cé-
sar Augusto Gonçalves de Oliveira e Carlos Alberto Rodrigues Del-
gado, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CACEFAZ PACK � Promoções
e Embalagens, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Cerâmica Industrial Montes,
armazém 5, lugar de A de Freire, freguesia de Alhandra, concelho de
Vila Franca de Xira.

3 � A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: embalagens e promoções publicitá-
rias.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
10 000 euros, representado por duas quotas de 5000 euros, uma de
cada um dos sócios.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, mediante deliberação a tomar em assembleia geral.

4.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade e
dos sócios não cedentes, tendo a sociedade o direito de preferência,
em primeiro lugar, e em segundo, os sócios não cedentes.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos dois
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

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

6.º

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

7.º

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

8.º

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

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000244610
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MÉDIA � CONSUM, COMÉRCIO DE MATERIAL
INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6168/030602; identificação de pessoa colectiva n.º 506567311;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/030602.

Certifico que entre Artur Manuel dos Reis Costa e Tomás Joa-
quim de Figueiredo Lameira foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Média � Consum, Comércio de
Material Informático, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Capitão Meleças,
101, 2.º, frente, no lugar e freguesia de Alverca do Ribatejo, conce-
lho de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 em comércio de equipamentos,
material, acessórios e consumíveis informáticos, mobiliário e pres-
tação de serviços na área informática.

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 de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado, por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

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.

5 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2000280609

PORTIGRADE � PORTAS E GRADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1854/881209; identificação de pessoa colectiva n.º 502073381;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/011113.

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

Redenominação, reforço do capital e alteração parcial do contrato.
Reforço: 144 600$, realizado por incorporação de reservas legais,

na proporção e em reforço de suas quotas.
Teor do artigo alterado: 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 300 000 euros e é
formado por três quotas iguais de valor nominal de 100 000 euros
cada e pertence uma a cada um dos sócios, Fernando Raposo Lou-
reiro, José António Rocha Correia Florindo e Joaquim António Caeiro
Ferreira.

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

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 1000227603

DIJUL � DECORAÇÃO E PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3360/950609; identificação de pessoa colectiva n.º 503469343;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/011022.

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

Reforço do capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito em partes iguais,

por ambos os sócios, reforçando as suas quotas.
Teor do artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no exercício de comércio a reta-
lho de flores e plantas; importação e exportação de artesanato;
comércio por grosso e a retalho de artesanato.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 1000227578

AUTOMÓVEIS BARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1655/870324; identificação de pessoa colectiva n.º 501805729;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
10/011220.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1) Cessação de funções de gerente de Lucília Matias Torres Bar-
reira, por destituição, em 2 de Novembro de 2001.

4 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 1000227577

FERREIRA & REGINA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5479/011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505633566.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002.

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000242499

AUTO MOLA MECÂNICA DE MÁRIO & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 559/010769; identificação de pessoa colectiva n.º 500036357.

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

11 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000245943

ESPITENSE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5569/20011227; identificação de pessoa colectiva n.º 505867575.

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

12 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000285465

SOCONJASE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5163/010403; identificação de pessoa colectiva n.º 505331047.

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

12 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000285457

PORTALEGRE
CAMPO MAIOR

CARLOS MUACHO, CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula n.º 85/
910218; identificação de pessoa colectiva n.º 502503548.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas respeitantes ao
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Bráulio
Muacho Gaminha. 2001546637

AGRODELTA � INDUSTRIAIS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula n.º 156;
identificação de pessoa colectiva n.º 503471720.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas respeitantes ao
exercício de 2002.

23 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Luís Pires
Alvanel. 2001546688

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA GODINHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula n.º 254;
identificação de pessoa colectiva n.º 501529179.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas respeitantes ao
exercício de 2002.

23 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Luís Pires
Alvanel. 2001546670

CASTELO DE VIDE

L M COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula n.º 150/
951220; identificação de pessoa colectiva n.º 503541540; data da
apresentação: 25062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 2002.

É o que me cumpre certificar.

25 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isabel
Ribeiro Grincho Raimundo. 2001341946

INTERVIDENSE � RESTAURAÇÃO E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula n.º 127/
931122; identificação de pessoa colectiva n.º 503112542; data da
apresentação: 25062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 2002.

É o que me cumpre certificar.

25 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isabel
Ribeiro Grincho Raimundo. 2001341954

BATISTA MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula n.º 192/
000404; identificação de pessoa colectiva n.º 504610171; data da
apresentação: 24062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 2002.

É o que me cumpre certificar.

24 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isabel Ri-
beiro Grincho Raimundo. 2001341890

CERFER � COMÉRCIO DE ADITIVOS
PARA PÃO E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula n.º 68/
850705; identificação de pessoa colectiva n.º 501557946; data da
apresentação: 24062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 2002.

É o que me cumpre certificar.

24 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isabel
Ribeiro Grincho Raimundo. 2001341881

PASTELARIA O NINHO DA EIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula n.º 214/
020415; identificação de pessoa colectiva n.º 506121275; data da
apresentação: 24062003.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 2002.

É o que me cumpre certificar.

24 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isabel
Ribeiro Grincho Raimundo. 2001341849

CARRILHO & ATANÁZIO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula n.º 164/
961114; identificação de pessoa colectiva n.º 503753750; data da
apresentação: 24062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 2002.

É o que me cumpre certificar.

24 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isabel
Ribeiro Grincho Raimundo. 2001341830

FUNERÁRIA CASTELOVIDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula n.º 208/
020116; identificação de pessoa colectiva n.º 505894823; data da
apresentação: 24062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 2002.

É o que me cumpre certificar.

24 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isabel
Ribeiro Grincho Raimundo. 2001341806

MENDES & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula n.º 88/
900423; identificação de pessoa colectiva n.º 502332700; data da
apresentação: 24062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 2002.

É o que me cumpre certificar.

24 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isabel
Ribeiro Grincho Raimundo. 2001341814

CONSTROVIDE � CONSTRUTOR DE CASTELO
DE VIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula n.º 139/
950404; identificação de pessoa colectiva n.º 503390631; data da
apresentação: 24062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 2002.

É o que me cumpre certificar.

24 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isabel
Ribeiro Grincho Raimundo. 2001341792

BORBA & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula n.º 159/
960712; identificação de pessoa colectiva n.º 503675920; data da
apresentação: 24062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 2002.

É o que me cumpre certificar.

24 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isabel
Ribeiro Grincho Raimundo. 2001341822

D. MOURA � CONSULTORIA E EXPLORAÇÃO
DE EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula n.º 185/
990416; identificação de pessoa colectiva n.º 504333577; data da
apresentação: 24062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 2002.

É o que me cumpre certificar.

24 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isabel
Ribeiro Grincho Raimundo. 2001341857

CANTOS DA PEDRA � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula n.º 198/
001019; identificação de pessoa colectiva n.º 505182939; data da
apresentação: 24062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 2002.

É o que me cumpre certificar.

24 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isabel
Ribeiro Grincho Raimundo. 2001341865

ELVAS

J. B. CANDEIAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 376/851143;
identificação de pessoa colectiva n.º 501585354.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados os documentos da prestação de contas do ano de
2002.

Está conforme.

18 de Junho de 2003. � A Conservadora, Carolina Aires.
2001313160

GAVIÃO

TRANSIRE � SERVIÇOS DE TELESECRETARIADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gavião. Matrícula n.º 96/030305;
identificação de pessoa colectiva n.º 506369447; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 1/030612.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1.
Rectificada: sede, Rua da Fonte, 16, Ferraria, freguesia de

Comenda, concelho de Gavião.

13 de Junho de 2003. � O Ajudante em exercício, Emílio Maria
Gonçalves Arês. 2001466358
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MONFORTE

SEBASTIÃO ANTÓNIO CRISPIM & FILHOS, L.DA

Sede: Assumar, Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 3/
200586; data: 20030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Manuel Mar-
tins Cristóvão. 2001718250

PORTALEGRE

A. MALCATA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 171;
identificação de pessoa colectiva n.º 500003289; data do depósito:
03062003.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002.

13 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000897789

ANTÓNIO POEIRAS & ANA MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 376;
identificação de pessoa colectiva n.º 501948813; data do depósito:
03062003.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

13 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000897770

SOUSEL

MARCELINO & EUSÉBIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 204/040603;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/040603.

Certifico que entre Rui Jorge da Maia Marcelino, casado com
Maria Amélia Andrade Carreço Capela sob regime da comunhão de
adquiridos, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, conce-
lho de Lisboa, residente na Rua do Marechal Craveiro Lopes, 126,
Carcavelos, Cascais, e Eduardo José Ferreira Eusébio, divorciado,
natural da freguesia da Parede, concelho de Cascais, residente na Rua
de José Elias Garcia, 86-A, Parede, Cascais, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se regerá pelas cláusulas e condições constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Marcelino & Eusébio, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Estalagem, 10, Casa
Branca, freguesia de Casa Branca, concelho de Sousel.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimen-
to de café, bar, restauração, hotelaria e turismo de habitação.

ARTIGO 3.º

1 � 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, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a cinco vezes o capital social
inicial.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado, por maioria, em assembleia
geral.

§ 1.º 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.

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

§ 3.º 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.

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2003. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
2001884656

SUPERMERCADO DO BAIRRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 205/170603;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/170603.
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Certifico que entre João Mariano Alves Lopes, divorciado, natu-
ral da freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de
Xira, residente no Monte dos Cardeais, caixa postal 7, Santo Estê-
vão, Estremoz, e Mauro Filipe Pico Lopes, menor, natural da fre-
guesia de São Bento do Cortiço, concelho de Estremoz, residente no
Monte dos Cardeais, caixa postal 7, Santo Estêvão, Estremoz, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que vai regular-se pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Supermercado do Bairro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro do Dr. Francisco Sá
Carneiro, Rua B, lote A, freguesia de Sousel, concelho de Sousel.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade é o comércio a retalho em supermercados.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma com o valor
nominal de 2750 euros, pertencente ao sócio João Mariano Alves
Lopes, e uma com o valor nominal de 2250 euros, pertencente ao
sócio Mauro Filipe Pico Lopes.

4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade competem aos
gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio João Mariano Alves
Lopes.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

4 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

5 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

5.º

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

6.º

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

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.

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.

Declararam ainda que a sociedade pode entrar imediatamente em
actividade e o gerente fica autorizado a proceder ao levantamento
do capital social para fazer face a despesas de constituição e registo,
aquisição de bens e equipamentos.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2003. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
2001884672

PORTO
BAIÃO

JOAQUIM TEIXEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 413/010903;
identificação de pessoa colectiva n.º 505695391; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 12/030603.

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

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 1/030620, foi registada a:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Abril de 2003.

Conferi. Está conforme.

24 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2001527357

CONSTRUTORA RAMISCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 538/030618;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030618.

Certifico que entre:
1) Maria Augusta Pinto Carneiro, casada com Joaquim Vieira

Carneiro na comunhão de adquiridos;
2) Joaquim Vieira Carneiro, casado com Maria Augusta Pinto

Carneiro na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual se publica o pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construtora Ramisca, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar da Quintã, freguesia de Mesquinhata,
concelho de Baião.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios e ter-
raplanagens e obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor
nominal de 4500 euros, pertencente à sócia Maria Augusta Pinto
Mouta Carneiro, e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente
ao sócio Joaquim Vieira Carneiro.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou
não sócios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.
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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 falecimento de qualquer sócio, a quem não sucedam

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

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

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

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

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

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

Conferi. Está conforme.

23 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2001527349

DIABRETE � CENTRO DE APOIO EDUCATIVO
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 331/010122;
identificação de pessoa colectiva n.º 505242737.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe os documentos relativos à prestação de contas do ano
de exercício de 2002.

Conferi. Está conforme.

18 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2001527330

MARÃOMÁQUINAS � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 537/030613;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030613.

Certifico que entre:
1) Carlos Daniel Moreira Pinto, solteiro, maior; e
2) Paulo Joaquim Oliveira da Silva, solteiro, maior,

foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual se publica o pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MARÃOMÁQUINAS � Comér-
cio e Reparações de Máquinas Agrícolas e Industriais, L.da, tem a sua
sede no lugar de Tijelinho, freguesia de Campelo, concelho de Baião,
e durará por tempo indeterminado, a partir desta data.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, podem ser
criadas sucursais, agências, filiais e outras formas de representação
social, quando e onde for considerado necessário ou conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio de máquinas agrícolas e
industriais, peças e acessórios e reparações das mesmas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes aos sócios, Carlos Daniel
Moreira Pinto e Paulo Joaquim Oliveira da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação, em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficará a
cargo de ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado.

2 � Para obrigar a sociedade, judicial e extrajudicialmente, em
todos os seus actos e contratos, é necessário a assinatura dos dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre os sócios,
ficando desde já autorizadas as divisões necessárias para esse efeito,
mas a cessão de quotas a estranhos fica dependente do consenti-
mento da sociedade, tendo, neste caso, a sociedade, em primeiro lugar,
e os sócios não cedentes, em segundo lugar, direito de preferência.

2 � No caso de ser usado o direito de preferência, o preço da
cessão será o que resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 6.º

Por deliberação unânime da assembleia geral, poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares até ao montante global de
10 000 euros, na proporção das suas quotas.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

Conferi. Está conforme.

18 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2001527314

CLÍNICA VETERINÁRIA DO MARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 240/980825;
identificação de pessoa colectiva n.º 504212869.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe os documentos relativos à prestação de contas do ano
de exercício de 2002.

Conferi. Está conforme.

18 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2001527284

GONDOMAR

ANDRÉ RODRIGUES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5579/
950316; identificação de pessoa colectiva n.º 503387509; número e
data da apresentação: PC 9/20030613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2002.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000056539

BASÍLIO, SOARES & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 13 524/
20000906; identificação de pessoa colectiva n.º 505066270; número
e data da apresentação: 6/20030613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2002.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003472789
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PAULO SANTOS & ZITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 373/
20030612; identificação de pessoa colectiva n.º P506612635; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20030612.

Certifico que entre Paulo Arménio Almeida dos Santos e Aida Zita
Marques Sequeira Santos foi constituída a sociedade em epígrafe, que
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Santos & Zita, L.da

2 � Tem a sua sede na Travessa das Cruzes, 56, 3.º, esquerdo,
traseiras, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de produ-
tos diversos, nomeadamente produtos de pastelaria, padaria e con-
feitaria.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, não remunerada, compete aos só-
cios que desde já ficam nomeados gerentes.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002867593

FULTON � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 362/
20030602; identificação de pessoa colectiva n.º P506599892; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030602.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FULTON � Indústria de Confecções,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Cimo da Serra, lote 11, São
Cosme, 4420 Gondomar.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objectivo a indústria de confecções.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à quota do único sócio, Pedro Miguel
dos Santos Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo único sócio, que
desde já é designado gerente.

2 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual do gerente.

ARTIGO 5.º

O único sócio e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer
negócios jurídicos que sirvam a prossecução da sociedade.

ARTIGO 6.º

Mediante decisão do único sócio, pode este fazer à sociedade pres-
tações suplementares de capital até ao montante igual ao décuplo
do capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002904430

DON PROJECTO � REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 363/
20030604; identificação de pessoa colectiva n.º P506562794; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030602.

Certifico que entre Raquel Alexandra Nunes Soares e Paulo Jorge
Machado Baquetas foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Don Projecto � Representação
e Comércio de Mobiliário, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, 1093, cave es-
querda, freguesia de Baguim do Monte, concelho de Gondomar.
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3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas 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 importação, exportação, re-
presentação e comercialização de mobiliário.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002867518

A COZINHA DO NORTE � RESTAURANTE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 364/
20030604; identificação de pessoa colectiva n.º P506524760; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030602.

Certifico que Liliana Patrícia Fernandes Lima constituiu a socie-
dade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Cozinha do Norte � Restau-
rante, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Travessa do Padre Américo, 118, fregue-
sia de Baguim do Monte, concelho de Gondomar.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pela sócia, compete à própria sócia, que desde já fica no-
meada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002867526

SLIGART � INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 365/
20030604; identificação de pessoa colectiva n.º P506504379; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20030602.

Certifico que José Maria da Silva Vieira constituiu a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SLIGART � Informática, Unipessoal,
L.da, com sede na Rua dos Castanheiros, 20, freguesia de Baguim do
Monte, concelho de Gondomar.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na programação, instalação, assistência
técnica; consultoria, comércio e representações de produtos diver-
sos, nomeadamente, em material e equipamento informático,
multimédia; formação na área da informática.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002867534

HIDRO-BAR � SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 368/
20030605; identificação de pessoa colectiva n.º P506528499; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20030605.
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Certifico que entre Sérgio Nuno Pinto Martins e João Filipe Al-
ves Rodrigues foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-
-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Hidro-Bar � Snack-Bar, L.da, e tem
a sua sede na Rua da Giesta, 460, freguesia de Valbom, concelho de
Gondomar.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de bar e snack-bar.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

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 favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de
seguida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002867550

ANA AGUIAR PEREIRA � MEDICINA FÍSICA
E REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 372/
20030612; identificação de pessoa colectiva n.º P506595072; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20030612.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ana Aguiar Pereira � Medicina
Física e Reabilitação, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 118, 1.º, fregue-
sia de São Cosme, concelho de Gondomar.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas 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 prestação de cuidados de saúde
fisiátricos; consultas e tratamentos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 4500 euros, pertencente à sócia Ana Maria Barbosa dos Santos
de Aguiar Pereira, e outra do valor nominal de 500 euros, perten-
cente ao sócio António José Barros Aguiar Pereira.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Ana Maria
Barbosa dos Santos de Aguiar Pereira, que desde já fica nomeada
gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002867585

JOAQUIM CARDOSO & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 44 004/
870811; identificação de pessoa colectiva n.º 501864504; números
e datas das apresentações: 3 e 6/20030602.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi altera-
do de 1995,19 euros para 40 000 euros, tendo sido alterado o ar-
tigo 2.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal
de 12 000 euros, pertencente ao sócio Firmino Manuel Ferreira Pinto
Ribeiro, e duas do valor nominal de 14 000 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Iridano Pinto Ribeiro e José Pinto Ribeiro.

Certifico ainda que Álvaro Pinto Ribeiro cessou funções de ge-
rente, por renúncia, e foi designado gerente o sócio Firmino Manuel
Ferreira Pinto Ribeiro, ambos em 14 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

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

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002867542

REIS CUNHA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 864/
880525; identificação de pessoa colectiva n.º 501223363; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 6/20030605.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Abril de 2003.

Está conforme.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003472053

OLIVEIRA SANTOS & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 22 565/
770221; identificação de pessoa colectiva n.º 500655545; inscrição
n.º 29; número e data da apresentação: 7/20030605.
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Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi altera-
do de 9975,96 euros para 10 000 euros, tendo sido alterado o ar-
tigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 10 000 euros e está dividido em seis quotas,
quatro das quais pertencentes ao sócio José Manuel Jesus Santana,
nos montantes de 5000 euros, outra de 2750 euros, outra de 750 eu-
ros e outra de 500 euros, e duas quotas pertencente à sócia Ana Rosa
Martins Esteves no montante de 750 euros, e outra no valor de
250 euros.

Está conforme.

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

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002905797

JOAQUIM MOREIRA TEIXEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 21 211/
750411; identificação de pessoa colectiva n.º 500367779; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 8/20030605.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi altera-
do de 2493,99 euros para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros e
está dividido em três quotas, uma quota no valor de 2000 euros e
outra no valor de 2500 euros, pertencentes a Paulo Arménio Al-
meida Santos, e a outra no valor de 500 euros, pertencente a José
Pereira dos Santos.

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

Está conforme.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000057004

FERNANDO MANUEL M. GONÇALVES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 24 894/
801211; identificação de pessoa colectiva n.º 501101411; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 20; números e data das
apresentações: 1, 2, 4 e 8/20030606.

Certifico que, por escritura de 25 de Janeiro de 1999, lavrada no
Cartório Notarial de Ermesinde, foi alterado o artigo 3.º da socie-
dade em epígrafe, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 000 000$, correspondente à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 2 150 000$ e outra de 250 000$, pertencentes ao sócio
Fernando Manuel Moreira Gonçalves, e outra do valor nominal de
600 000$, pertencente ao sócio José Augusto Pires Vila Chã.

Certifico ainda que Fernando Manuel Machado Gonçalves e Ma-
ria Helena Moreira Teixeira Gonçalves cessaram funções de geren-
tes, por renúncia, e foi designado gerente o sócio José Augusto Pires
Vila Chã, em 25 de Janeiro de 1999.

Está conforme.

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

11 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002867569

RODRIGUES, MAGALHÃES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8546/
970704; identificação de pessoa colectiva n.º 503930350; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 8/20030612.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º da sociedade em epígrafe,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está
dividido em duas quotas de 2500 euros cada, que pertencem uma a
cada um dos sócios, José Alberto Gondar Rodrigues e José Fernando
de Castro Silva

Está conforme.

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

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000057586

MERCAFAR � DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 371/
20030612; identificação de pessoa colectiva n.º 504482254; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/20030612.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º, n.º 1, da sociedade em epí-
grafe, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Zona Industrial da Portelinha, lote 16,
São Cosme, concelho do Gondomar.

Está conforme.

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

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003472800

CHURRASQUEIRA BICO D�OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2715/
921204; identificação de pessoa colectiva n.º 502891548; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 1, 2 e 3/20030609.

Certifico que foram alterados os artigo 3.º e 5.º da sociedade em
epígrafe, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 5.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. São actualmente gerentes, João
Manuel de Bairros Loureiro e Célia Andreia Teixeira Loureiro.

§ único. Em ampliação dos respectivos poderes, os gerentes po-
derão vender ou comprar veículos automóveis de e para a sociedade,
em quaisquer modalidades ou condições.

Certifico ainda que Carolina Cidália da Silva Cunha Gomes e Su-
sana Manuela da Cunha Gomes cessaram funções de gerentes, por
renúncia datada de 7 de Março de 2003.

Está conforme.

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

11 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003472401

MÓNICA RÊGO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 367/
20030605; identificação de pessoa colectiva n.º P506562760; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030605.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Mónica Rêgo, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede Rua do Professor Abel Salazar, 147, freguesia de Valbom,
concelho de Gondomar.

§ único. Por decisão da gerência, a sociedade poderá abrir, trans-
ferir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou qualquer outra forma
de representação, bem como transferir a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste, como actividade principal: cobrança de
facturas, avaliação de solvabilidade relacionada com a idoneidade das
práticas comerciais de empresas e particulares, corretagem comerci-
al, actividades de avaliação, concepção de modelos para têxteis,
vestuário, calçado, jóias, mobiliário e outros artigos de decoração de
interiores e de moda; actividades de venda por via postal e activida-
des de agentes e agências por conta de particulares, para garantir
contratos nos domínios cinematográfico, teatral e outros espectá-
culos culturais e desportivos, bem como a realização de contratos
com arte, fotografias ou assuntos similares; como actividade secun-
dária: actividades de publicidade.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à quota de igual valor nominal perten-
cente à sócia única, Mónica Paula Trindade Neves Ferreira de Faria
Rêgo.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada pela sócia única,
desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar e representar validamente a sociedade em todos
os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obrigação é
suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade,
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

6.º

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

Está conforme.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002905983

PALMIRA MOTA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 40 099/
850801; identificação de pessoa colectiva n.º 501494944; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 5/20030605.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi altera-
do de 4987,99 euros para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma de 3000 euros, perten-
cente à sócia Palmira Mota Fernandes, e outra de 2000 euros, per-
tencente ao sócio Joaquim Paulo Fernandes de Araújo.

Está conforme.

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

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002848742

ACTUAL GEST � FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 1797/
931216; identificação de pessoa colectiva n.º 502589426; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: 4, 5 e 8/20030611.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, anterior-
mente denominada Actual-Gest, Gabinete de Projectos de Gestão
Formação e Desenvolvimento, L.da, foi alterado de 8978,37 euros
para 25 000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º, 2.º e 3.º, que
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Actual Gest � Formação Pro-
fissional, L.da, com sede na Rua de Agostinho Fernando Oliveira
Guedes, 10-26, freguesia de São Cosme, concelho de Gondomar.

ARTIGO 2.º

O objecto social, consiste em formação profissional; concepção.
organização, desenvolvimento e acompanhamento de acções de for-
mação; elaboração de estudos económicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, representado por duas quotas iguais de 12 500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Agostinho Joaquim Barros
Lemos e Antenor Areal da Costa Ferreira.

Certifico ainda que Manuel Ferreira Martins cessou funções de
gerente, por renúncia datada de 16 de Maio de 2003.

Está conforme.

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

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002905967

GONDHUMANIS � EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 13 621/
20000928; identificação de pessoa colectiva n.º 504899651; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/20030611.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º da sociedade em
epígrafe, anteriormente denominada Actual Gest � Escola Profis-
sional de Gondomar, L.da, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GONDHUMANIS � Educação e For-
mação, L.da

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no ensino profissional; Prestação
de serviços na área da formação, consultoria, estudos e projectos.

Está conforme.

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

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000437656

CLACONTAG � ASSISTÊNCIA CONTABILÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 370/
20030611; identificação de pessoa colectiva n.º 504735829; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20030611.
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Certifico que foi alterado o artigo 1.º da sociedade em epígrafe,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação CLACONTAG � Assis-
tência Contabilística, L.da, tem a sua sede na Rua de Nicolau Coelho,
48/54, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

Está conforme.

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

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003472592

CRUZ & ALLEN-B. B. C. � OFICINA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9385/
980129; identificação de pessoa colectiva n.º 504104250; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 11/20020611.

Certifico que, por escritura de 16 de Maio de 2003, lavrada no 6.º
Cartório Notarial do Porto, o capital social da sociedade em epí-
grafe, anteriormente denominada Brandão & Baía, L.da, foi alterado
de 6000 euros para 60 000 euros, tendo sido alterado todo o arti-
culado, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cruz & Allen-B. B. C. � Ofici-
na de Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Estrada de D. Miguel,
1017, freguesia de São Cosme, cidade de Gondomar.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser trans-
ferida dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na manutenção e reparação de veí-
culos automóveis, comércio de peças e acessórios para veículos au-
tomóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 60 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e está dividido em quatro quotas iguais de 15 000 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, Alberto José Martins Bran-
dão, Nuno Manuel Antunes Baía, José Bandeira da Cunha e Cruz &
Allen, L.da

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, tendo em todo o caso esta, o direito de prefe-
rência, em primeiro lugar, e em segundo, os sócios não cedentes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, compete
a quatro gerentes, três dos quais eleitos em assembleia geral e um
designado pela sócia Cruz & Allen, L.da, a quem fica conferido o
direito especial de designação de um dos gerentes.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios, Alberto José
Martins Brandão, Nuno Manuel Antunes Baía e José Bandeira da
Cunha e Dimas Manuel de Castro Martins da Cruz, casado, residente
na Rua de São Roque da Lameira, 189, Porto, designado pela sócia
Cruz & Allen, L.da, e em representação da mesma.

3 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus ac-
tos e contratos com as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais para as quais a lei não prescreva outros prazos
e formalidades especiais serão convocadas por cartas registadas,
endereçadas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral poderá deliberar a exigência a todos os sócios
de prestações suplementares de capital, cujo montante global não
excederá 10 vezes o do capital social, sendo que esta deliberação deve
ser tomada por unanimidade dos votos representativos do capital
social.

ARTIGO 8.º

1 � É admitida a amortização de quotas pela sociedade nos casos
seguintes:

a) Por insolvência ou falência do seu titular;
b) Por arresto, arrolamento, penhora da quota ou inclusão na

massa falida;
c) No caso de venda ou adjudicações judiciais;
d) Por acordo com o seu titular.
2 � Nas hipóteses previstas nas alíneas a), b) e c) o valor da

quota é o do último balanço aprovado e o seu pagamento far-se-á
em seis prestações semestrais e iguais.

3 � Considera-se findo o processo de amortização com o depó-
sito da última prestação na Caixa Geral de Depósitos ou acto equi-
valente.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar no capital  de outras sociedade,
mesmo com o objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamento complementar de empresas.

ARTIGO 10.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sobrevivos ou capazes, e os herdeiros ou
representantes, nomeando aqueles um de entre todos, enquanto a
quota se mantiver no estado de comunhão hereditária.

ARTIGO 11.º

As deliberações relativas às alterações de contrato social, às no-
meações ou destituições dos gerentes, à atribuição de quaisquer po-
deres especiais, bem como as que versem sobre as matérias constan-
tes dos artigos 5.º e 9.º deste pacto, carecem da aprovação do mínimo
de 80 % dos votos que representem o capital social.

Está conforme.

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

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003472606

NORLENE � PLÁSTICOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 361/
20030529; identificação de pessoa colectiva n.º 502444568; inscri-
ções n.os 9 e 11; números e data das apresentações: 4 e 6/20030529.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º, que ficaram com
a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma NORLENE � Plás-
ticos Técnicos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Rebordãos, 214,
freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

3.º

O capital social é de 24 939 euros e 89 cêntimos, está integral-
mente realizado em dinheiro e outros valores, conforme escritura-
ção e corresponde à soma de duas quotas: uma de 18 704 euros e
92 cêntimos, da sócia MITERA � Equipamentos Industriais, L.da, e
uma de 6234 euros e 97 cêntimos, do sócio José Gonçalves dos San-
tos.

Está conforme.

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

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2002849862

EPORTAL, PUBLICIDADE E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 491/
20010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505477190; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 2 e 3/20030530.
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Certifico que, por escritura de 23 de Maio de 2003, lavrada no
Cartório Notarial de Rio Tinto, foram alterados os artigos 1.º, n.º 1,
3.º e 4.º, corpo do artigo e n.º 1, da sociedade em epígrafe, que fica-
ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação EPORTAL, Publicidade
e Multimédia, L.da, e tem a sua sede na Rua de Mira Porto, 58, fre-
guesia de Baguim do Monte, concelho de Gondomar

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e está dividido em duas quotas de 2500 euros, ambas
pertencentes ao sócio Pedro Filipe de Almeida Neves.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral.

1 � Para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contratos é
necessária a assinatura de um gerente. É actualmente gerente Pedro
Filipe de Almeida Neves.

Está conforme.

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

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002904421

INCLASS � REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 359/
20030527; identificação de pessoa colectiva n.º 504894374; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 15/20030527.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º, que ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INCLASS � Representação e Distri-
buição de Informática, L.da, tem a sua sede na Avenida de D. Mi-
guel, 344, freguesia de Baguim do Monte, concelho de Gondomar,
podendo a mesma ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como criar e abrir em qualquer ponto do
País, delegações, filiais, sucursais ou outras formas de representação
social, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
300 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 266 876 euros, pertencente ao sócio José Joaquim Gonçalves
dos Santos, e outra do valor nominal de 33 124 euros, pertencente
à sócia Maria Alice Almeida Pereira dos Santos.

Está conforme.

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

28 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2002887489

SINTIGRAF II � TINTAS GRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 150/
20010319; identificação de pessoa colectiva n.º 505327716; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20030602.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi altera-
do de 50 000 euros para 175 000 euros, tendo sido alterado o ar-
tigo 5.º, n.º 1, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 175 000 euros, representado e dividido
em 35 000 acções ordinárias, ao portador, com o valor nominal de

5 euros cada e encontra-se realizado no montante de 87 500 euros,
devendo as restantes entradas em dinheiro ser realizadas em datas a
fixar por deliberação do conselho de administração, num período não
superior a seis meses, contados a partir da data da outorga da escri-
tura pública de aumento de capital social.

Está conforme.

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

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002867500

ALEXANDRINA & EDUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 300/
20010615; identificação de pessoa colectiva n.º 505429411; inscri-
ção n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 3 e 6/20030602.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi altera-
do de 5000 euros para 50 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas de 25 000 euros cada uma,
sendo uma de cada uma das sócias, Alexandrina Oliveira Nunes e
Eduarda Raquel Nunes Ferreira.

Certifico ainda que Alexandrina Oliveira Nunes e Eduarda Raquel
Nunes Ferreira cessaram funções de gerentes, por renúncia, e foram
designados gerentes os sócios, Manuel António Nunes Oliveira Ca-
melo e Maria Alice Almeida Camelo, em 23 de Abril de 2003.

Está conforme.

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

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002904510

ANTÓNIO EMBALÓ � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 715/
20020205; identificação de pessoa colectiva n.º 505886472; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/20030603.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 2.º da sociedade em
epígrafe, anteriormente denominada António Ambaló, Unipessoal,
L.da, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Embaló � Empresa de Tra-
balho Temporário, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Jorge
de Sena, 23, 1.º, esquerdo, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gon-
domar.

ARTIGO 2.º

O objecto social é o de cedência temporária de trabalhadores para
utilização de terceiros utilizadores, podendo ainda desenvolver acti-
vidades de selecção, orientação e formação profissional, consulta-
doria e gestão de recursos humanos.

Está conforme.

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

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002904553

MORAIS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7456/
960906; identificação de pessoa colectiva n.º 503712485; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 3 e 4//20030603.
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Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 2003, lavrada no
Cartório Notarial de Gondomar, foi alterado o artigo 4.º da socie-
dade em epígrafe, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta à sócia Maria Jacinta Morais
de Azevedo, já nomeada gerente.

§ único. A sociedade obriga-se pela intervenção de um gerente.

Certifico ainda que Adão Silva cessou funções de gerente, por
renúncia datada de 22 de Abril de 2003.

Está conforme.

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

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002885877

GONDOLIMPA � SERVIÇOS DE LIMPEZA
E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 366/
20030605; identificação de pessoa colectiva n.º P506621847; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030605.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma GONDOLIMPA � Serviços de
Limpeza e Manutenção, Unipessoal, L.da, terá a sua sede na Rua do
Baixinho, 88, 2.º, esquerdo, freguesia de Baguim do Monte, conce-
lho de Gondomar, tem o seu início nesta data e durará por tempo
indeterminado.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para outro local de concelho limítrofe, bem como po-
dem ser criadas ou encerradas filiais, sucursais ou quaisquer outras
formas locais de representação local e quando o julgar conveniente.

2.º

O objecto social é a prestação de serviços de limpeza e manuten-
ção.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio, Marco Paulo Leite de
Almeida, que exercerá o cargo em nome próprio, com dispensa de
caução e com ou sem remuneração, conforme for pelo sócio único
deliberado, no exercício das competências da assembleia geral.

5.º

A assinatura do gerente obriga a sociedade em todos os seus actos
e contratos e ao gerente incumbem os mais latos poderes de gestão
dos negócios sociais, sem qualquer limitação, incluindo os de aquisi-
ção, oneração ou alienação de bens móveis e imóveis e ainda a re-
presentação da sociedade, em juízo e fora dele, activa e passivamen-
te, nomeadamente com poderes para confessar, desistir ou transigir
nos pleitos em que a sociedade se ache envolvida.

6.º

A sociedade poderá transformar-se em sociedade por quotas plu-
ral, através de divisão e cessão de quotas ou de aumento de capital,
podendo participar no capital de outras sociedades.

7.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade os negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002905975

SEM TELHADO, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8740/
970908; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; núme-
ros e data das apresentações: 4 e 5/20030609.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 4.º e 5.º da sociedade
em epígrafe, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Sem Telhado, Sociedade Imo-
biliária, L.da, tem a sua sede na Rua do Dr. Severiano, 227, loja G,
apartado 2073, da freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, será exercida pelos sócios José António
Oliveira Gonçalo e Rosa Maria Moreira Fonseca, já nomeados ge-
rentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade vincula-se pela intervenção de um gerente.

Certifico ainda que Marco Bruno de Jesus Ribeiro Ferreira cessou
funções de gerentes, por renúncia datada de 27 de Março de 2003.

Está conforme.

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

11 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002866759

ARKBLOSS � ARQUITECTURA E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 369/
20030611; identificação de pessoa colectiva n.º P506543579; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030609.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARKBLOSS � Arquitectura e
Investimentos Imobiliários, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua
dos Afonsos, 55, 1.º, esquerdo, freguesia de Baguim do Monte (Rio
Tinto), concelho de Gondomar.

2 � Per simples decisão da sócia única, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto arquitectura, construção, loteamen-
tos, design e investimentos imobiliários, compra e venda de bens
imóveis e revenda de prédios adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma única quota pertencente à única
sócia, Rosa Maria Moreira Nunes de Sá.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pela única sócia, Rosa
Maria Moreira Nunes de Sá.

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

ARTIGO 5.º

A sócia fica desde já autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sócia fica autorizada a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 100 000 euros.
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ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

12 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002885397

INFOROLI � INFORMÁTICA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 1838/
920206; identificação de pessoa colectiva n.º 502696451; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 5/20030528.

Certifico que foi alterado o capital da sociedade em epígrafe de
1 200 000$ para 5985,56 euros e foi alterado o artigo 3.º, que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5985,56 euros e encontra-se realizado em
dinheiro, pertencente uma quota de 3591,34 euros a Olindo Paulo
Castro Magalhães, e outras duas de 1197,11 euros, pertencentes a
Maria João Vieira Ferreira de Sousa e a Inês João Sousa Magalhães.

Está conforme.

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

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2002866252

DR.A ANABELA OSÓRIO � CLÍNICA MÉDICO
DENTÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9642/
980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504121359; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 7/20030528.

Certifico que, por escritura de 11 de Abril de 2003, lavrada no
Cartório Notarial de Gondomar, a sociedade em epígrafe, anterior-
mente denominada Dr.ª Anabela O. Pereira � Clínica Médico Den-
tária, L.da, foi transformada em sociedade unipessoal, ficando a re-
ger-se pelo seguinte articulado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Dr.ª Anabela Osório � Clínica Médico
Dentária, Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Professor Rui Luís
Gomes, 39, da freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais,
ou outras formas de representação que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços médicos diver-
sos, principalmente na área da medicina dentária e odontologia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado por uma única quota de valor nomi-
nal de 5000 euros, que pertence à única sócia Anabela Pinho Osó-
rio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pela única sócia, Ana-
bela Pinho Osório, que fica nomeada gerente.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção da gerente
nomeada.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

Mais declarou a outorgante que não é sócia de qualquer outra so-
ciedade unipessoal por quotas.

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2002887535

ELECTRO CARLOS FERREIRA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 10 328/
980903; identificação de pessoa colectiva n.º 504253751; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 2/20030529.

Certifico que, por escritura de 14 de Fevereiro de 2003, lavrada
no Cartório Notarial de Gondomar, a sociedade em epígrafe, anteri-
ormente denominada Electro Carlos Ferreira Unipessoal, L.da, foi
transformada em sociedade unipessoal, ficando a reger-se pelo se-
guinte articulado:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Electro Carlos Ferreira Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Exterior da Circunva-
lação, 568, Rio Tinto, Gondomar.

Por simples decisão da gerência a sede da sociedade pode ser trans-
ferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de venda de material
electrónico, montagem de instalações eléctricas de alta e baixa ten-
são.

ARTIGO 3.º

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

2 � Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de
capital até 10 vezes o seu valor.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
Carlos Fernando Pinto Ferreira, já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência poderá a

gerente:
a) Adquirir ou alienar quaisquer veículos automóveis, de e para a

sociedade.
b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais; e
c) Celebrar qualquer contrato de locação financeira.

ARTIGO 5.º

O sócio único pode celebrar com a sociedade negócios jurídicos
que sirvam à prossecução do seu objecto social.

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2002848912

IPOL � INDÚSTRIA PORTUENSE DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 15 008/
611221; identificação de pessoa colectiva n.º 500141223; número e
data da apresentação: 1/20030513.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

14 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002848270

GABINETE DE PROJECTOS ALBERTO & ALBINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7897/
970109; identificação de pessoa colectiva n.º 503801976; número e
data da apresentação: 6/20030529.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2002904103

ADG � ÁGUAS DE GONDOMAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 579/
20011017; identificação de pessoa colectiva n.º 505788543; número
e data da apresentação: 5/20030529.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2002904081

ORLANDO & ARAÚJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 23 822/
790522; identificação de pessoa colectiva n.º 500874182; número e
data da apresentação: 4/20030529.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2002904090

UNIRVERSALINHAS � COMÉRCIO DE LINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 45 291/
880713; identificação de pessoa colectiva n.º 502006277; número e
data da apresentação: 2/20030529.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000026788

SOVINORTE � SOCIEDADE VIDREIRA DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 21 507/
751024; identificação de pessoa colectiva n.º 500420262; número e
data da apresentação: 1/20030529.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2002887500

PANIPORTO � EQUIPAMENTOS DE PANIFICAÇÃO
E FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8551/
970704; identificação de pessoa colectiva n.º 503931098; inscrição
n.º  2; número e data da apresentação: 1/20030530.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a se-
guinte:

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

Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura
2002847533

AUTO TÁXIS CENTRAL DA RUA GUERRA
JUNQUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 17 967/
681120; identificação de pessoa colectiva n.º 500521883; número e
data da apresentação: 3/20030530.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2002904413

VICTOR MANUEL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 17 109/
670710; identificação de pessoa colectiva n.º 500584290; número e
data da apresentação: 2/20030530.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002904405

COSTA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 14 692/
610205; identificação de pessoa colectiva n.º 500730300; número e
data da apresentação: 1/20030530.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002885893

AUTO PEÇAS RECUPERADAS MANUEL
A. G. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 45 908/
890620; identificação de pessoa colectiva n.º 502175168; número e
data da apresentação: 3/20030529.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000054820

CAMPIDOURO � EMPREENDIMENTOS
E INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 24 783/
800116; identificação de pessoa colectiva n.º 500933138; número e
data da apresentação: 2/20030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002848548

PAULO JORGE PACHECO, EQUIPAMENTOS
DE REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 10 080/
980706; identificação de pessoa colectiva n.º 504202367; número e
data da apresentação: 1/20030602.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2001253036

FERNANDO MANUEL M. GONÇALVES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 24 894/
801211; identificação de pessoa colectiva n.º 501101411; número e
data da apresentação: 2/20030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000626670

ZEFERINO FERRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5651/
950331; identificação de pessoa colectiva n.º 503395072; número e
data da apresentação: 1/20030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

4 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002848327

UMELINO DE BRITO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 16 776/
661006; identificação de pessoa colectiva n.º 500291551; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 9/
20030506.

Certifico que Joaquim Gonçalves de Sousa cessou funções de ge-
rente, por renúncia datada de 3 de Junho de 2003.

Está conforme.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000054382

M. & M. RIJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 020/
20020625; identificação de pessoa colectiva n.º 506037029; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20030605.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 3 de Março de 2003.

Está conforme.

6 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura
2002905959

CORGEM � CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2692/
921125; identificação de pessoa colectiva n.º 502889390; número e
data da apresentação: 2/20030604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002904502

JORGE GONÇALVES DOS SANTOS & ALVARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 39 114/
841004; identificação de pessoa colectiva n.º 501452214; número e
data da apresentação: 1/20030604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002884110

LIGNEPARIS CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 120/
20021011; identificação de pessoa colectiva n.º 506229114; número
e data da apresentação: 3/20030605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002884854

CONSTRUÇÕES J. & L. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 258/
20010524; identificação de pessoa colectiva n.º 505487861; número
e data da apresentação: 1/20030605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000700659

LIMA ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 38 693/
840510; identificação de pessoa colectiva n.º 501475508; número e
data da apresentação: 2/20030605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000700667

CONSTRUÇÃO 2000 DE RODRIGUES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 14/
870113; identificação de pessoa colectiva n.º 501744940; número e
data da apresentação: 2/20030606.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2001.

9 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2000387012

CONSTRUÇÃO 2000 DE RODRIGUES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 14/
870113; identificação de pessoa colectiva n.º 501744940; número e
data da apresentação: 1/20030606.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2000.

9 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2000387004
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A. J. H. � RESTAURAÇÃO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 286/
20030317; identificação de pessoa colectiva n.º 505414590; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/20030609.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Maio de 2003.

Está conforme.

11 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000054404

TVSTAR � ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO
DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE CONSUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 143/
20021105; identificação de pessoa colectiva n.º 504753720; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/
20030609.

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

Sede: Travessa do Campinho, 13, Baguim do Monte, Gondomar.

Está conforme.

11 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002867577

BELINDO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 434/
20010810; identificação de pessoa colectiva n.º 505570025; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20030606.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

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

Está conforme.

11 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003472282

SETECAP CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 13 305/
20000714; identificação de pessoa colectiva n.º 504662333; número
e data da apresentação: 2/20030609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

11 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002885419

AUTO TÁXIS ANTÓNIO & MILLER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 12 385/
20000112; identificação de pessoa colectiva n.º 504609187; número
e data da apresentação: 4/20030609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

11 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003472428

GONDOPROJECTA � GABINETE DE ARQUITECTURA
E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 205/
20010426; identificação de pessoa colectiva n.º 505370352; número
e data da apresentação: 3/20030609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

11 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002885400

MÁRIO SILVA & GANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 47 070/
900924; identificação de pessoa colectiva n.º 501509488; número e
data da apresentação: 1/20030609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

11 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002885427

TRISPAÇO � MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8493/
970619; identificação de pessoa colectiva n.º 503930512; número e
data da apresentação: 1/20030611.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

12 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003472436

CAMPOS SANTIAGO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 37 445/
830120; identificação de pessoa colectiva n.º 501384723; número e
data da apresentação: 2/20030611.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

12 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002300747

POR PERMILAGEM � GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 078/
20020807; identificação de pessoa colectiva n.º 506229122; número
e data da apresentação: 11/20030612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

12 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003472290

N. C. � TAPETES E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2638/
921105; identificação de pessoa colectiva n.º 502874031; número e
data da apresentação: 10/20030612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

12 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002849889
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LÚCIA MATOS � CABELEIREIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 772/
20020118; identificação de pessoa colectiva n.º 505934604; número
e data da apresentação: 9/20030612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

12 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2002849900

CSCE � CONSULTORIA SERVIÇOS, COMÉRCIO
E ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8024/
970212; identificação de pessoa colectiva n.º 503838535; número e
data da apresentação: 8/20030612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

12 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2003472673

ANTÓNIO MOUTINHO DE LIMA BRANCO E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7442/
960903; identificação de pessoa colectiva n.º 503710369; número e
data da apresentação: 7/20030612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

12 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2003472665

ANTÓNIO BRANCO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 36 430/
820505; número e data da apresentação: 6/20030612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

12 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2003472657

M. ELIZABETE & A. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 3757/
931008; identificação de pessoa colectiva n.º 503070580; número e
data da apresentação: 5/20030612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

12 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003472649

ADF � CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 10 376/
980916; identificação de pessoa colectiva n.º 504296590; número e
data da apresentação: 4/20030612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

12 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000627897

AURELINO ANTÓNIO MOREIRA DA SILVA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 271/
20010601; número e data da apresentação: 3/20030612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

12 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000627889

MÓVEIS PROGRESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 21 440/
750826; identificação de pessoa colectiva n.º 500388229; número e
data da apresentação: 2/20030612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000627870

OPTIMELRES � CENTRO ÓPTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 12 545/
20000207; identificação de pessoa colectiva n.º 504643772; número
e data da apresentação: 1/20030612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002344531

BARBOFLEX � TUBOS FLEXÍVEIS E TERMINAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 760/
990818; identificação de pessoa colectiva n.º 504547070; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/20030611.

Certifico que foi designada gerente Maria Elizabete Moreira Bar-
bosa, casada.

Data da deliberação: 12 de Maio de 2003.

Está conforme.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002904065

EDI-ROSA � CAFÉ SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 3617/
930812; identificação de pessoa colectiva n.º 503041033; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 1/20030612.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Outubro de 2002.

Está conforme.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002905770

CARVALHO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 1242/
890215; identificação de pessoa colectiva n.º 502108843; número e
data da apresentação: 20/20030613.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2001.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003473327

MOREIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 864/
20020410; identificação de pessoa colectiva n.º 506049043; número
e data da apresentação: 19/20030613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000056628

MOREIRA DE OLIVEIRA & DUARTE VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 340/
990514; identificação de pessoa colectiva n.º 504309927; número e
data da apresentação: 18/20030613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000056610

MIRANDA & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 13 236/
20000630; número e data da apresentação: 17/20030613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000056679

CIDADE OURIVESARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 13 804/
20001108; identificação de pessoa colectiva n.º 505138654; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20030612.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

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

Está conforme.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003472703

JÚLIA FERREIRA NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 387/
20010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505627914; número
e data da apresentação: 16/20030613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000056466

J. G. O. � CONTABILIDADE E CONSULTADORIA
FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 13 539/
20000911; identificação de pessoa colectiva n.º 505051940; número
e data da apresentação: 14/20030613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000056555

IRMÃOS QUEIRÓS DA FONSECA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 13 235/
20000630; identificação de pessoa colectiva n.º 504988050; número
e data da apresentação: 13/20030613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000056580

GONDAR, LEITE & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 10 856/
990114; identificação de pessoa colectiva n.º 504733508; número e
data da apresentação: 12/20030613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000056571

BORGES & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 014/
20020618; identificação de pessoa colectiva n.º 506037053; número
e data da apresentação: 11/20030613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000056504

ANTÓNIO FERREIRA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6866/
960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503609862; número e
data da apresentação: 10/20030613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000056547

JERÓNIMO & ODÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8828/
971001; identificação de pessoa colectiva n.º 503975648; número e
data da apresentação: 15/20030613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000056598

ANDRÉ RODRIGUES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5579/
950316; identificação de pessoa colectiva n.º 503387509; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 4 e 5/20030512.
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Certifico que Madalena Soares Santos cessou funções de gerente
por renúncia e foi designado gerente o sócio André Soares Rodrigues
dos Santos, por deliberação datada de 21 de Maio de 2003.

Está conforme.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000057594

DOMUS INVICTA � PROMOÇÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 382/
20010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505544610; número
e data da apresentação: 5/20030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003473653

LUSO IMPRIME � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 247/
870527; identificação de pessoa colectiva n.º 501831797; número e
data da apresentação: 6/20030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003473661

PM INFORMÁTICA � EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS
PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5009/
941011; identificação de pessoa colectiva n.º 503150118; número e
data da apresentação: 7/20030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003473866

COSTA & VALGA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 250/
20030210; identificação de pessoa colectiva n.º 500803765; número
e data da apresentação: 8/20030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003473874

M. R. SANTOS ARTIGOS DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 10 690/
981130; identificação de pessoa colectiva n.º 504295977; número e
data da apresentação: 4/20030613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000386059

J. MOURA SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 139-
-A/901116; identificação de pessoa colectiva n.º 502447800; número
e data da apresentação: 3/20030613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000386067

AGUIAR PEREIRA � CLÍNICA FISIÁTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 054/
20010103; identificação de pessoa colectiva n.º 504936808; número
e data da apresentação: 2/20030613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002904880

TORCATO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9012/
971114; identificação de pessoa colectiva n.º 504043137; número e
data da apresentação: 1/20030613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002904995

DENTAL NATURE � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 070/
20020731; identificação de pessoa colectiva n.º 506219534; número
e data da apresentação: 5/20030613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003472444

MANUEL DA SILVA SOUSA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 84/
870210; identificação de pessoa colectiva n.º 501778950; número e
data da apresentação: 7/20030613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003472681

UMELINO DE BRITO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 16 776/
661006; identificação de pessoa colectiva n.º 500291551; número e
data da apresentação: 3/20030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

17 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003473548



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 199 � 29 de Agosto de 200318 624-(174)

A. B. S. ELEVADORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 350/
20010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505573032; número
e data da apresentação: 4/20030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

17 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003473556

ANTÓNIO DA CUNHA BARBOSA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 20 014/
730110; identificação de pessoa colectiva n.º 500023573; número e
data da apresentação: 1/20030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

17 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000054463

LOUSADA

JOSÉ & EDUARDA AZEVEDO � FÁBRICA
DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Marlães, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1811/
030520; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/030520.

Certifico que entre José Eduardo Pereira Vieira de Azevedo, sol-
teiro, maior, e Eduarda Cristina Pereira Vieira de Azevedo Peixoto,
casada com Nuno Miguel Lopes Teixeira de Sousa Peixoto em co-
munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José & Eduarda Azevedo � Fá-
brica de Confecções, L.da

2 � A sua sede é no lugar de Marlães, Nespereira, Lousada.
3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser

mudada 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.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de vestuário exterior
em série.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal
de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, José
Eduardo Pereira Vieira de Azevedo e Eduarda Cristina Pereira Vieira
de Azevedo Peixoto.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros, mediante deliberação da
assembleia geral.

3 � O critério da reposição das prestações suplementares será
proporcional ao montante das quantias detidas, salvo se por delibe-
ração unânime dos sócios seja fixada proporção diferente.

4 � As prestações suplementares são reembolsáveis ou não, con-
forme deliberação da assembleia geral e respeitados que sejam os
requisitos legais.

5 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, mediante as condições a fixar por deliberação da assem-
bleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta a
um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios e ainda
Maria José Pereira Azevedo, casada, residente na Travessa de Hen-
rique Bravo, 174, São Mamede de Infesta, Matosinhos.

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

4 � Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Trespassar, tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

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 entre sócios, cônjuges, ascendentes, descen-
dentes e afins é livre, nas demais cessões, a sociedade, em primeiro
lugar, e os sócios em segundo lugar, gozam do direito de preferência,
havendo vários preferentes, a quota cedida é dividida pelos prefe-
rentes na proporção das quotas já detidas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar, total ou parcialmente, as quo-
tas dos sócios, nos seguintes casos:

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Se qualquer quota for penhorada, arrestada, apreendida ou en-

volvida em processo judicial e estiver para se proceder ou se tiver
procedido à sua arrematação, adjudicação ou venda por alguma das
formas admitidas pela lei processual;

c) Se qualquer quota for transmitida com quebra do disposto no
pacto social;

d) Se qualquer dos sócios infringir qualquer cláusula do pacto so-
cial, independentemente da reparação de eventuais prejuízos causa-
dos à sociedade.

2 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-
tização é:

a) No caso da alínea a), o valor acordado entre as partes;
b) Nos casos das alíneas c) e d), se a sociedade não optar pela

exclusão, o preço da amortização será pago após a sociedade estar
ressarcida de todos os prejuízos que lhe causou o infractor;

c) Nos restantes casos, pelo valor constante do último balanço,
aprovado em assembleia geral convocada para o efeito e, se tal ba-
lanço não existir corresponderá ao valor da quota o seu valor nomi-
nal.

3 � A amortização considera-se realizada desde a data da assem-
bleia geral que a deliberar, podendo, em qualquer caso, o pagamento
do valor da quota ser efectuado a pronto pagamento ou em presta-
ções trimestrais iguais, conforme a assembleia geral decidir.

4 � A sociedade terá ainda o direito de, em vez de amortizar a
quota abrangida pelo disposto nas alíneas b), c) e d), adquiri-la ou
fazê-la adquirir por sócio ou por terceiro, podendo, no primeiro caso,
a quota figurar no balanço como amortizada e, posteriormente, tam-
bém por deliberação da assembleia geral, em vez dela serem criadas
uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou a algum
dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, quando a lei não determine formalidades
especiais, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos só-
cios com a antecedência mínima de 15 dias.

A gerência fica desde já autorizada a levantar as importâncias
depositadas no dia de hoje, na agência do Banco Comercial Portugu-
ês-Nova Rede, de São Mamede de Infesta, Matosinhos, para fazer
face às despesas de constituição, respectivo registo e aquisição de
material necessário à instalação da sede social.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002890420

INTUL � INVESTIMENTOS URBANÍSTICOS
DE LOUSADA, L.DA

Sede: Avenida de Sá e Melo, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 363/
890222; identificação de pessoa colectiva n.º 502118032; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 21; números e data das
apresentações: 6 e 7/030514.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, José Carlos de
Bessa Machado, José Augusto Pereira e Amílcar Nunes de Moura,
cessaram as funções de gerentes, em 18 de Março de 2003, por re-
núncia, e foram nomeados gerentes, em 18 de Março de 2003,
Adriano Rafael de Sousa Ferreira, Artur de Bessa Coelho e Rogério
Nunes de Moura, todos casados.

Foi depositado o instrumento da cessação e nomeação de geren-
tes na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002890358

TERESA MATOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Palmira Meireles, Edifício Tojeiro,
Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1803/
030403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/030403.

Certifico que Maria Teresa Matos da Silva Pereira, casada com
António Augusto Lima Pereira Matos em comunhão de adquiridos,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Teresa Matos, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua de Palmira Meireles, Edifício Tojeiro, freguesia de Sil-
vares, concelho de Lousada.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de produtos diversos, nomea-
damente, vestuário, calçado e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme respecti-
va deliberação, pertence à sócia, que desde já é nomeada gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002890951

A. PINTO DA COSTA � FOGÕES DE SALA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Guetiz, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1808/
030424; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/030424.

Certifico que Alberto Manuel da Silva Pinto da Costa, casado com
Adosinda Eugénia Sousa Ribeiro em comunhão de adquiridos, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. Pinto da Costa � Fogões de Sala,
Unipessoal, L.da, com sede no lugar de Guetiz, freguesia de Torno,
concelho de Lousada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na importação, exportação, representa-
ção, comercialização e instalação de fogões de sala e recuperadores
de calor.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002909350

ZIRTAGE � SERRALHARIA CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Sol, rés-do-chão, esquerdo, Figueiras, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1809/
030506; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/030506.

Certifico que Fernandina Clarisse Andrade Pacheco Nunes, casada
com Fernando Jorge Leiras Sampaio em comunhão de adquiridos,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação ZIRTAGE � Serralharia
Civil, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Sol, rés-do-
-chão, esquerdo, freguesia de Figueiras, concelho de Lousada.

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 serralharia ci-
vil. Montagem, instalação e comercialização dos produtos fabrica-
dos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, por ela sócia, em quota de igual valor.
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ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002909377

HAPPY SCHOOL � ACADEMIA DE ESTUDOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1812/
030522; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030522.

Certifico que Custódio Alberto Moreira Ferreira Gomes, casado
com Sandra Maria Leonor Pereira da Silva em comunhão de adqui-
ridos, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Happy School � Academia de Estu-
dos, Unipessoal, L.da, com sede no Edifício Pocinhas, Praça das
Pocinhas, 107, freguesia de Silvares, concelho de Lousada.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de academia de estudos e
explicações; actividades de formação profissional.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, pertence ao
sócio, que desde já é nomeado gerente, ou a quaisquer outros geren-
tes que venham a ser nomeados, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam à prossecução do seu objecto.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002909458

EDIORIZONTE � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Edifício São Miguel, fracção B, Monte de Baixo,
Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1810/
030516; identificação de pessoa colectiva n.º 505820390; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/030516.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a sócia Cláudia
Sofia Faria Vieira foi nomeada gerente, em 24 de Março de 2003, e
foi alterado o contrato, passando os artigos 1.º (corpo), 3.º e 5.º,
n.º 2, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EDIORIZONTE � Empresa de Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede no Edifício São Miguel, fracção B,
Monte de Baixo, da freguesia do Torno, concelho de Lousada.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, está
dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de 4500 eu-
ros, pertencente à sócia Cláudia Sofia Faria Vieira, e outra do valor
nominal de 500 euros, pertencente à sócia Francisca Daniela Tei-
xeira de Magalhães.

ARTIGO 5.º

2 � São gerentes o não sócio Artur Maurício Gonçalves Teixeira,
já nomeado gerente, e a sócia Cláudia Sofia Faria Vieira, esta que,
desde já, é nomeada gerente.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade na sua
redacção actualizada na pasta respectiva, bem como o instrumento
da nomeação de gerente.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002890390

AUGUSTO & AFONSO DA CUNHA, L.DA

Sede: Boavista, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1328/
010628; identificação de pessoa colectiva n.º 505466481; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002890552

LOUSHABITA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Estrada da Bota, 49, Edifício IMC, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 785/
960607; identificação de pessoa colectiva n.º 503774294; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002876088

FREDIMARQUE � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Tojeiro, Silvares, Lousada
Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1322/

010620; identificação de pessoa colectiva n.º 505576228; data da
apresentação: 030618.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002876045

LUZIDEAL � CANDEEIROS E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: São Domingos, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1573/
020204; identificação de pessoa colectiva n.º 505903113; data da
apresentação: 030620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2001030223

FERREIRA DA COSTA & COELHO, L.DA

Sede: Pombal, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 632/
940203; identificação de pessoa colectiva n.º 503136395; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002891699

AMÍLCAR NETO & FILHO, L.DA

Sede: Rua de Afonso Quintela, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 290/
870810; identificação de pessoa colectiva n.º 501864431; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002891702

ALVES & REIS � CONFECÇÕES DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Outeiros Altos, Meinedo, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 317/
880322; identificação de pessoa colectiva n.º 501964339; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002908303

JUDITE MELO, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra,
Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 687/
941109; identificação de pessoa colectiva n.º 503289800; data da
apresentação: 030617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002908400

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO MARIA, L.DA

Sede: Arcas, Boím, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 391/
890728; identificação de pessoa colectiva n.º 502201509; data da
apresentação: 030617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002876053

M. DIAS LEITE & ROCHA � DECORAÇÃO
DE CARPINTARIA, L.DA

Sede: Moimenta, Aveleda, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1621/
020516; identificação de pessoa colectiva n.º 505950995; data da
apresentação: 030617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002908478

NATURANCE � MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO
DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Sede: Belos Ares, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1121/
991222; identificação de pessoa colectiva n.º 504802224; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/030407.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
inscrição de dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido
aprovadas as contas em 25 de Março de 2003.

Foi depositado o instrumento da dissolução e encerramento da
liquidação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002880891

MOTATURS � AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Sede: Soutelo, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1804/
030407; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030407.
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Certifico que entre António Ferreira Ribeiro da Mota e mulher,
Maria de Fátima Guimarães Torres, casados em comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MOTATURS � Agência de Viagens,
L.da, com sede no lugar de Soutelo, freguesia de Nespereira, do con-
celho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação.

2.º

O objecto social é agência de viagens e turismo.

3.º

O capital social, subscrito em dinheiro, é de 100 000 euros, for-
mado por duas quotas: uma no valor nominal de 80 000 euros, per-
tencente ao sócio António Ferreira Ribeiro da Mota, e outra de
20 000 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima Guimarães Tor-
res.

§ único. A quota de cada sócio está realizada em metade, devendo
a restante importância ser realizada no prazo de um ano.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, incumbe ao sócio António Ferreira Ri-
beiro da Mota, que desde já fica nomeado gerente, obrigando-se a
sociedade com a sua assinatura.

5.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral decidir.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios por acordo unânime prestações
suplementares de capital até ao triplo do mesmo, repartidas propor-
cionalmente em função das suas quotas.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002880875

J. F. FARIA � CONFECÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Mouro, Caíde de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1641/
020211; identificação de pessoa colectiva n.º 506009252; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 8/030403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
inscrição de dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido
aprovadas as contas em 9 de Janeiro de 2003.

Foi depositado o instrumento da dissolução e encerramento da
liquidação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002880859

DIOGO BRUNO MARQUES RODRIGUES & PAI, L.DA

Sede: Boavista, Nogueira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1806/
030408; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/030408.

Certifico que entre Joaquim Fernando Pereira Rodrigues, casado
com Maria Antónia Ferreira Marques Rodrigues em comunhão de

adquiridos, e Diogo Bruno Marques Rodrigues, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma Diogo Bruno Marques Rodrigues &
Pai, L.da, com sede no lugar da Boavista, da freguesia de Nogueira,
do concelho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação.

2.º

O objecto social é a actividade de venda de produtos e prestação
de serviços na actividade de pichelaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, formado por duas quotas: uma do valor nominal de
3500 euros, do sócio Joaquim Fernando Pereira Rodrigues, e outra
do valor nominal de 1500 euros, do sócio Diogo Bruno Marques
Rodrigues.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, incumbe a ambos os sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os seus
actos e contratos com a assinatura de qualquer um dos gerentes.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao quíntuplo do mesmo, repartidas proporcionalmente em
função das suas quotas.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002880913

EMPRESA DE CONSTRUÇÕES LEALCAR, L.DA

Sede: Arcas, Boím, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 986/
980728; identificação de pessoa colectiva n.º 504210084; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/030411.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
aumentado em mais 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios
em partes iguais, e foi alterado o contrato, passando o artigo 3.º a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, formado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios José Fernando Pinto Leal Ribeiro e Maria do
Carmo Magalhães Nogueira Ribeiro.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade na sua
redacção actualizada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002890030

JOÃO BORGES & C.A � FÁBRICA
DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Monte dos Pedrosos, Macieira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 286/
870715; identificação de pessoa colectiva n.º 501856196; data da
apresentação: 030623.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002876835

BORDAPONTO � FABRICO DE BORDADOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Formigal, Vilar do Torno e Alentem, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1714/
020513; identificação de pessoa colectiva n.º 506114520; data da
apresentação: 030623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002908559

B. FERREIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Santo António, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 429/
900322; identificação de pessoa colectiva n.º 502319771; data da
apresentação: 030617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002890862

PASTELARIA & CONFEITARIA JR, L.DA

Sede: Arcas, Boím, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 759/
951214; identificação de pessoa colectiva n.º 503542849; data da
apresentação: 030617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002890587

CONSTRUÇÕES J. CARLOS DA SILVA ABREU,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Salgueirinhos, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1322/
010620; identificação de pessoa colectiva n.º 505576228; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002876827

J. M. ABREU REVESTIMENTOS PROJECTADOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Salgueirinhos, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1543/
011219; identificação de pessoa colectiva n.º 505883090; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002876703

ALEXANDRINA RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, Edifício São Jorge, entrada 3,
1.º, esquerdo, Boím, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1721/
030109; identificação de pessoa colectiva n.º 506371824; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002881340

ABREU & ABREU, L.DA

Sede: Mata, Barrosas (Santo Estêvão), Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 695/
950106; identificação de pessoa colectiva n.º 503334383; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002876967

JOÃO EVANGELISTA FERREIRA COSTA, L.DA

Sede: Ribas, Covas, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1381/
010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505596407; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002876266

PINTO & MENESES, L.DA

Sede: Senhora do Alívio, Covas, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1217/
001020; identificação de pessoa colectiva n.º 504879855; data da
apresentação: 030618.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002876290

LOUSHABITA � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Estrada da Bota, 49, Edifício IMC, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1120/
991220; identificação de pessoa colectiva n.º 504786377; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002876037

FAMO SET � MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Arcas, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 885/
971002; identificação de pessoa colectiva n.º 503979465; data da
apresentação: 030617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002876681

A. MARTINS & CARVALHO, L.DA

Sede: Cimo de Vila, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 674/
940816; identificação de pessoa colectiva n.º 503248916; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002908435

AFINAUTO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Visconde de Alentem, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 293/
870821; identificação de pessoa colectiva n.º 501868410; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002890749

BORDADOS VALE DO SOUSA, L.DA

Sede: Soutelo, Vilar do Torno e Alentem, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 299/
870929; identificação de pessoa colectiva n.º 501882138; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002890625

RODAMOTOR � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Tojeiro, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 567/
930112; identificação de pessoa colectiva n.º 502908688; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002890609

PALICLOUSA � CALÇADO, L.DA

Sede: Boavista, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1456/
011004; identificação de pessoa colectiva n.º 505712709; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002890595

FERREIRAS � COMÉRCIO E ALUGUER
DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO, L.DA

Sede: Soutelo, Vilar do Torno e Alentem, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1807/
030422; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030422.

Certifico que entre Joaquim Manuel Pinto Ferreira, solteiro, mai-
or, e António de Sousa Ferreira, casado com Elisabete Filomena Reis
Soares Ferreira em comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Ferreiras � Comércio e Aluguer de
Máquinas de Diversão, L.da, com sede no lugar de Soutelo, freguesia
de Vilar do Torno e Alentem, do concelho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação.

2.º

O objecto social consiste na compra, venda e aluguer de máquinas
de diversão, nomeadamente, máquinas, matraquilhos, bilhares e ac-
tividade de café e salão de jogos.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, formado por duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma
de cada um dos sócios Joaquim Manuel Pinto Ferreira e António de
Sousa Ferreira.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do mesmo, repartidas proporcionalmente em fun-
ção das suas quotas.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Joaquim Manuel
Pinto Ferreira, que desde já fica nomeado gerente, obrigando-se a
sociedade em todos os seus actos e contratos com a sua assinatura.

6.º

Aos lucros líquidos apurados, depois de retiradas as percentagens
legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o destino que vier
a ser deliberado em assembleia geral.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002890196

PÃO QUENTE, SÓNIA & CRISTINA, L.DA

Sede: Edifício Intul, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1204/
000828; identificação de pessoa colectiva n.º 505125692; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; número e data das apre-
sentações: 13/030423.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Sónia Alexan-
dra da Mota Magalhães, em 23 de Janeiro de 2003, cessou as fun-
ções de gerente, por renúncia, e foi alterado o contrato, passando
os artigos 3.º e 4.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5037 euros e 86 cêntimos, e corresponde à soma de duas quotas
iguais de 2518 euros e 93 cêntimos cada, uma de cada uma das só-
cias Dora Cristina Mota Magalhães e Liliana Sofia Magalhães Neto.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, incumbe à sócia Dora Cristina Mota
Magalhães, já nomeada gerente, obrigando-se a sociedade com a sua
assinatura.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade na sua
redacção actualizada, bem como o instrumento da cessação de fun-
ções de gerente na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002890200

TRANSPORTES PIGASSO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Pigasso, Tanque, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1724/
030325; identificação de pessoa colectiva n.º 506542211; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/030429.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Jorge Verís-
simo da Rocha Pereira da Silva, casado, foi nomeado gerente em
24 de Abril de 2003.

Foi depositado o instrumento da nomeação de gerente na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002890226

ISRAEL & CÉSAR � SERRALHARIA, L.DA

Sede: Covilhô, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1016/
981120; identificação de pessoa colectiva n.º 504288440; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/030430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
aumentado em mais 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios
na proporção das suas quotas, e foi alterado o contrato, passando o
artigo 4.º a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas: uma de 3750 euros, per-
tencente ao sócio Israel da Silva Ferreira, e uma de 1250 euros, per-
tencente ao sócio César Agostinho Ferreira Pereira.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade na sua
redacção actualizada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002909369

HEVEN CAFFÉ, L.DA

Sede: Pocinhos, Bouça Cova, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1776/
030204; identificação de pessoa colectiva n.º P 506416950; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
030508.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Rui Miguel da
Cunha Magalhães cessou as funções de gerente, em 12 de Fevereiro
de 2003, por renúncia.

Foi depositado o instrumento da cessação de funções de gerente
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002909423

IRMÃOS COELHOS, L.DA

Sede: Coutada, Nogueira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 531/
920121; identificação de pessoa colectiva n.º 502753285; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/030520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato, passando o artigo 9.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 9.º

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

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

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade na sua
redacção actualizada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002890404
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MAIA

POLIMAIA � COMÉRCIO INTERNACIONAL. S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1757/920121;
identificação de pessoa colectiva n.º 502680474.

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

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000477798

MAITRADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1757/920121;
identificação de pessoa colectiva n.º 502680474.

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

Pela apresentação n.º 4/20030602, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 14, recondução dos membros dos órgãos sociais para o triénio de
2003-2005.

Data da deliberação: 28 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2002004366

RETOUCHERIE DÉ D�OR � ARRANJOS
E TRANSFORMAÇÕES EM VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 479/
20030602; identificação de pessoa colectiva n.º 506571211; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/20030602.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato cujo extracto segue, e registada pela apresen-
tação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RETOUCHERIE DÉ D�OR �
Arranjos e Transformações em Vestuário, L.da, e tem a sua sede na
Praceta das Tílias, 15, freguesia de Milheirós, concelho da Maia.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na execução de arranjos e transforma-
ções em vestuário, confecção de vestuário, importação e exporta-
ção de vestuário e acessórios de moda, tratamento de vestuário,
comércio de vestuário, arranjos, transformações e comércio de arti-
gos de vestuário em couro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais no valor nominal
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Mário
Júlio Pinheiro Antunes e Marta Ribeiro Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer nas condições que forem deliberadas em assembleia ge-
ral.

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, compete a um
ou mais gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, ficam, desde já, designados gerentes ambos os só-
cios.

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

4 � Além dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, trocar, vender, dar e tomar de locação quaisquer bens,

mesmo em sistema de leasing, independentemente dos prazos, po-
dendo alterar os respectivos contratos;

b) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos carece do consentimento
da sociedade.

Conferida, está conforme.

6 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2002004382

MAQUITÊXTIL � MÁQUINAS E ACESSÓRIOS
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 412/
20030424; identificação de pessoa colectiva n.º 500902429.

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

Pela apresentação n.º 2/20030424, inscrição n.º 7, alteração do
contrato.

Artigos alterados: 1.º, n.º 1, e 3.º
Capital: 50 000 euros, após reforço de 40 024,04 euros, em di-

nheiro, subscrito quanto a 36 021,64 euros, pelo sócio Vítor, e quanto
a 4002,40 euros, pela sócia Alcina, ficando os artigos alterados com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MAQUITÊXTIL � Máquinas e
Acessórios Têxteis, L.da, e tem a sua sede na Rua de Frederico Ulrich,
3659, 5.º, sala 1, freguesia de Moreira, concelho da Maia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores do activo da sociedade, é de 50 000 euros, dele corres-
pondendo uma quota do valor nominal de 45 000 euros, ao sócio
Vítor Hugo da Cruz Silva Torres, e uma quota do valor nominal de
5000 euros, à sócia Alcina Carmen Nogueira da Cruz Torres.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

6 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2002004404

JOSÉ MIGUEL RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 952/
20010607; identificação de pessoa colectiva n.º 505178419.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002332576

MANOFIBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4139/940201;
identificação de pessoa colectiva n.º 503135500.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000369839
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JOAQUIM DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 25 187/
810318; identificação de pessoa colectiva n.º 501154990.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001963785

TERCEIRO FACTOR � CONTABILIDADE
E CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 156/
20021213; identificação de pessoa colectiva n.º 506316254.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001963750

ROSADO TRANSITÁRIOS (NORTE), L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 646/
20001004; identificação de pessoa colectiva n.º 505079909.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001963734

CHAVES, COELHO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2048/920401;
identificação de pessoa colectiva n.º 502733330.

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

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001992289

AVALNOR � GABINETE TÉCNICO DE AVALIAÇÕES
E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9508/980223;
identificação de pessoa colectiva n.º 504119834.

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

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001992254

PREDIAL AEROPORTO II � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 887/
990917; identificação de pessoa colectiva n.º 504320327.

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

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001992238

PREDIAL AEROPORTO � SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2612/921028;
identificação de pessoa colectiva n.º 502874724.

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

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001992270

CARVIELLE � SOCIEDADE TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5017/941012;
identificação de pessoa colectiva n.º 501956573.

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

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002162140

CRISTINA OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 749/
20020430; identificação de pessoa colectiva n.º 505967880.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2002188319

ANÍBAL GUIMARÃES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 19 055/
710111; identificação de pessoa colectiva n.º 500021570.

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

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001992220

VIACATARINA GEST � GESTÃO DE CENTROS
COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6662/960116;
identificação de pessoa colectiva n.º 503601616.

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

Pela apresentação n.º 2/20030603, inscrição n.º 13, projecto de
fusão.

Modalidade: fusão por incorporação.
Sociedade incorporante: Sonae Imobiliária Gestão, S. A., com sede

na Rua de Amílcar Cabral, 23, Quinta de Lambert, Lumiar, Lisboa.
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Sociedades incorporadas: a própria e a ColomboGest � Gestão de
Centros Comerciais, S. A., com sede na Rua de Amílcar Cabral, 23,
Quinta de Lambert, Lumiar, Lisboa.

Alterações projectadas na sociedade incorporante: nenhuma.

Conferida, está conforme o original.

9 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2001963530

IMOBILIÁRIA MOUTINHO DA COSTA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7008/960415.

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

Pela apresentação n.º 4/20030603, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1, cessação de funções da gerente Maria Arcelina Matos Ferreira,
em 5 de Abril de 2003, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

9 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2001963289

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARFERMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 434/
19891103; identificação de pessoa colectiva n.º 502239808.

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

Pela apresentação n.º 6/20030603, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1, cessação de funções da gerente Maria Arcelina Matos Ferreira,
em 5 de Abril de 2003, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

9 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2001963297

MAIREFORMA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 957/
020827; identificação de pessoa colectiva n.º 506287610.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e com a apresentação
n.º 8/20030603, cessação de funções do gerente Rui Pedro Gomes
Moutinho de Oliveira, em 27 de Maio de 2003, por renúncia;

b) Pela inscrição n.º 3 e com a apresentação n.º 9/20030603, al-
teração do contrato.

Artigos alterados: 3.º, n.º 1, e 4.º, n.º 1.
Que ficam com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

1 � 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, pertencentes uma a cada um dos sócios Abel
António Abreu Ferreira da Silva e Francisco Mário Abreu Moutinho
de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, bem como a
sua representação, pertencem aos sócios Abel António Abreu Fer-
reira da Silva e Francisco Mário Abreu Moutinho de Oliveira.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000477801

FERNANDO OLIVEIRA MAIA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 37 292/
821214; identificação de pessoa colectiva n.º 501335250.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Pela apresentação n.º 13/20030603, averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 9, cessação de funções do gerente António José Queijo
Duarte, em 16 de Maio de 2003, por renúncia;

b) Pela apresentação n.º 14/20030603, inscrição n.º 12, designa-
ção do gerente Jaime Manuel Queirós Ribeiro, casado, residente na
Rua de Salazares, 793, Porto, para exercer funções a partir de 16 de
Maio de 1003.

Data da deliberação: 17 de Fevereiro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

9 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2001963300

SILVA MARQUES & VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9881/980514;
identificação de pessoa colectiva n.º 504179101.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e com a apresentação
n.º 17/20030603, cessação de funções do gerente Manuel António
da Silva Marques, em 9 de Abril de 2003, por renúncia;

b) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e com a apresentação
n.º 20/20030603, cessação de funções do gerente Rui Jorge da Silva
Marques, em 9 de Abril de 2003, por renúncia;

c) Pela inscrição n.º 9 e com a apresentação n.º 22/20030603,
alteração do contrato.

Artigos alterados: 3.º, 4.º, n.º 1, e 5.º
Que ficam com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9975 euros e 97 cêntimos, e está dividido nas seguintes quotas: duas
iguais do valor nominal de 3491 euros e 59 cêntimos, uma como
bem próprio, ambas pertencentes ao sócio Alfredo Oliveira do Vale,
e uma do valor nominal de 2992 euros e 79 cêntimos, pertencente
ao sócio Carlos António Nunes Lopes da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, podendo não ser remunerada, fica
afecta ao sócio Alfredo Oliveira do Vale, já nomeado gerente, bas-
tando a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

Por acordo unânime dos sócios poderão ser exigidas prestações
suplementares até ao montante global de 50 000 euros, na propor-
ção das quotas.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
respectiva pasta.

Conferida, está conforme.

9 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000477828

A. D. G. � ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 480/
20030603; identificação de pessoa colectiva n.º 506532283; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 23/20030603.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato cujo extracto segue, e registada pela apresen-
tação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. D. G. � Abastecimento e
Distribuição de Gás, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa da Vitória, 101, da
freguesia de Gemunde, do concelho da Maia.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede pode ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
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dendo 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 distribuição de gás por conduta e
comércio a retalho de combustíveis para uso doméstico.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 15 000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Maria Aze-
vedo Moreira Dias, e duas quotas iguais no valor nominal de 5000 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Bruno Olivei-
ra Moreira Dias e Tiago Oliveira Moreira Dias.

2 � Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante global de
250 000 euros.

3 � Poderão os sócios fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica afecta a um ou mais
gerentes a designar também em assembleia geral.

2 � Fica, desde já, designado gerente o sócio Joaquim Maria
Azevedo Moreira Dias.

3 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos é
necessária e suficiente a intervenção de um gerente.

4 � Em extensão dos poderes normais de gerência, o gerente
poderá arrendar quaisquer bens para a sociedade, estabelecer contra-
tos de locação financeira, bem como adquirir ou vender quaisquer
viaturas para a sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração 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

As assembleias gerais serão convocadas pelos gerentes ou por
qualquer sócio, por carta registada com a antecedência mínima de
oito dias.

Conferida, está conforme.

9 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2001963319

CLÍNICA MÉDICA DE PEDRAS RUBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 159/
880512; identificação de pessoa colectiva n.º 501978798.

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

Pela apresentação n.º 1/20030606, inscrição n.º 6, dissolução e
encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 9 de Maio de 2003.

Conferida, está conforme o original.

12 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2002004439

V. ESTAÇÃO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 48 181/
900808; identificação de pessoa colectiva n.º 502396482.

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

Pela apresentação n.º 3/20030606, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 10, deslocou a sede para a Rua da Quinta Amarela, 126, São Pedro
de Avioso, Maia.

Conferida, está conforme o original.

12 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2001963513

CLOROFILA, SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 490/
20030606; identificação de pessoa colectiva n.º 506490050; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/20030606.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato cujo extracto segue, e registada pela apresen-
tação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clorofila, Serviços de Limpeza,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Carlos Alberto Teixeira de Azeve-
do, 169, Milheiros, Maia.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá des-
locar a sua sede dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
e criar sucursais, agências ou outras formas de representação local,
no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços gerais de limpeza e lavan-
daria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros, divi-
dido em uma quota de 12 750 euros, pertencente ao sócio Hans Jürgen
Drijver, e uma quota de 12 250 euros, pertencente ao sócio Artur
Filipe Carneiro da Silva Oliveira.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, mediante prévia deliberação
dos sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência e a administração da sociedade e a sua representação,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, remuneradas ou não,
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conforme for deliberado em assembleia geral, competem a ambos os
sócios, que, desde já, são nomeados gerentes, com dispensa de cau-
ção.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

§ 2.º Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda
de veículos automóveis, assinar contratos de leasing ou locação fi-
nanceira de quaisquer móveis e, ainda, tomar de arrendamento quais-
quer locais e dar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimento,
bem como confessar, desistir e transigir em juízo.

§ 3.º Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como
abonações, fianças, letras de favor ou outros actos semelhantes.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livremente permitida entre
sócios e a favor dos seus descendentes; porém, a favor de outros,
fica dependente do prévio consentimento da sociedade, cabendo a
esta, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lu-
gar, o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

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

a) Interdição, inabilitação, ausência legalmente verificada, insol-
vência ou falência do respectivo titular;

b) Quando a quota for arrestada, penhorada, arrolada ou sujeita a
qualquer outro procedimento cautelar ou administrativo;

c) Por acordo com o titular.
2 � A contrapartida da amortização será a que resultar de um

balanço especial, organizado para o efeito pela gerência, e levado a
cabo por peritos, um indicado por cada sócio.

3 � O balanço referido no número anterior deverá estar concluído
no prazo máximo de 60 dias a contar da deliberação da amortização
da quota.

4 � A contrapartida será paga em duas prestações: metade no
prazo de 30 dias a contar do balanço efectuado e a outra metade
acrescido de juros à taxa legal então em vigor, no prazo de um ano
a contar daquela data.

5 � Amortizada qualquer quota, a mesma passa a figurar no ba-
lanço como quota amortizada, podendo posteriormente os sócios
deliberar em assembleia geral, para o efeito convocada, a criação de
uma ou várias quotas, em vez da amortizada, destinadas a serem
alienadas aos sócios.

ARTIGO 8.º

No caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com o representante legal do interdito ou ina-
bilitado e os herdeiros do falecido, devendo estes nomear de entre si
um que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se manter
indivisa.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outros prazos
ou formalidades, serão convocadas por carta registada, com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos disponíveis apurados em cada balanço serão ou
não distribuídos, conforme for deliberado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2001963521

BOTA VELHA � CONSERTO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 484/
20030605; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20030605.

Certifico que Vítor Domingos Lopes Galante dos Santos, solteiro,
maior, e Alfredo José Vieira Gomes, casado com Maria da Concei-
ção de Sousa Pinto Gomes em comunhão de adquiridos, constituí-
ram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo pacto seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bota Velha � Conserto de Calçado,
L.da, e tem a sua sede na Rua da Fábrica, 274, freguesia de Vila Nova
da Telha, concelho da Maia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede social para outro local
do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou
encerrar filiais ou qualquer forma de representação social, em terri-
tório nacional e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de consertos de
calçado e acerto de chaves.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
2550 euros, pertencente ao sócio Vítor Domingos Lopes Galante dos
Santos, e outra do valor nominal de 2450 euros, pertencente ao sócio
Alfredo José Vieira Gomes.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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 anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Conferida, está conforme.

9 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000477852

EURONORTE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 24 150/
790810; identificação de pessoa colectiva n.º 500872201.

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

Pela inscrição n.º 12 e com a apresentação n.º 8/20030605, de-
signação dos gerentes Alberto Moura Fontes, casado, residente na
Praça de 9 de Julho, 16, 3.º, C, Almada, Costa da Caparica, e Paulo
Jorge Piçarra Marques Lança, casado, residente na Rua Particular
Carlos Fontes, 88, Gondomar.

Data da deliberação: 1 de Outubro de 2002.

Conferida, está conforme.

11 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000477860
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MARCUCCI & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 542/
20020122; identificação de pessoa colectiva n.º 505952661.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Pela apresentação n.º 1/20030605, inscrição n.º 5, aumento de
capital.

Capital: 60 000 euros, após reforço de 55 000 euros, em dinhei-
ro, subscrito por ambos os sócios com a quantia de 27 500 euros, e
a acrescer às suas quotas, ficando cada um com uma quota de
30 000 euros;

b) Pela apresentação n.º 6/20030605, inscrição n.º 10, alteração
do contrato.

Artigos alterados: 3.º, n.º 1, e 4.º
Que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros, dividido em quatro quotas, sendo três do valor nomi-
nal de 19 800 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios
João Batista Marcucci, Osmar Garcia e Hélio Tatsuo Yostsui, e uma
do valor nominal de 600 euros, pertencente ao sócio Weslei Gomes
de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios João
Batista Marcucci, Osmar Garcia e Weslei Gomes de Oliveira, que,
desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção dos dois gerentes João Batista
Marcucci e Osmar Garcia.

Conferida, está conforme o original.

12 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2002004510

ESPAÇO RUIZ � COMÉRCIO DE PRODUTOS
DIETÉTICOS E PARAFARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 477/
20030602; identificação de pessoa colectiva n.º 506562018; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030602.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato cujo extracto segue, e registada pela apresen-
tação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Espaço Ruiz � Comércio de
Produtos Dietéticos e Parafarmacêuticos, L.da, e tem a sua sede na
Rua de Augusto Nogueira da Silva, 780, Castelo da Maia, freguesia
de Avioso (Santa Maria), concelho da Maia.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o comércio a retalho de produtos dietéticos e
parafarmacêuticos; de plantas e chás medicinais; de produtos natu-
rais de cosmética e dermocosmética; de produtos de higiene geral e
de outros produtos naturais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
8000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 4000 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias Maria de
Fátima Ramos de Ruiz Fontan Brochado e Maria Adriana Paiva Ruiz.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos e
condições a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, por
acordo unânime de todos os sócios, até ao limite de 80 000 euros.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos fica dependente de autorização da
sociedade, sendo reservado aos sócios não cedentes o direito de pre-
ferência no caso de cessão onerosa.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunera-
das ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fi-
cam a cargo de um ou mais gerentes, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias Maria de
Fátima Ramos de Ruiz Fontan Brochado e Maria Adriana Paiva Ruiz,
e, ainda, Jorge Manuel Ramos Ruiz, casado, residente na Rua de
Mouzinho de Albuquerque, 459, Azurara, Vila do Conde.

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

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar ou vender, arrendar ou tomar de arrendamento, alu-

gar ou tomar de aluguer e celebrar contratos de locação financeira,
relativamente a móveis e imóveis;

b) Adquirir, por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos, deduzidos da parte correspondente à reserva
legal, terão o destino que lhes for dado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, salvo nos casos em que a lei determine outros
prazos e formalidades, serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

6 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2002004358

CASA ST.O ANTÓNIO DE CRESTINS � CONFECÇÃO
DE REFEIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 432/
20011205; identificação de pessoa colectiva n.º 505860449.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001976046

AQUAMAIA � INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 908/
20020729; identificação de pessoa colectiva n.º 506010317.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001963904

MOURALEX � TRANSPORTES MOURA
& ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 628/
981112; identificação de pessoa colectiva n.º 504296159.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001992246

F. DUARTE & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 35 980/
820119; identificação de pessoa colectiva n.º 501311220.

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

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001992262

PAÇOS DE FERREIRA

BARROS & MACEDO, COMPONENTES
PARA A INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1156/970910; identificação de pessoa colectiva n.º 503949558;
data: 20021127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

9 de Abril de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001657072

PAREDES

MIRANTI � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3040/
030612; identificação de pessoa colectiva n.º 506468895; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 3/030612.

Certifico que entre RTL HG � Produtos Hospitalares e Geriátri-
cos, L.da e Elisabete Maria Sousa Pereira, solteira, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MIRANTI � Transportes, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Moreiró, 65, freguesia
da Gandra, concelho de Paredes.

2 � Por simples deliberação da gerência e sem necessidade de
autorização de qualquer outro órgão social, poderá ser transferida a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelho limí-
trofe, bem como serem criadas sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o transporte e distribuição de mer-
cadorias.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do va-
lor nominal de 4000 euros, pertencente à sócia RTL HG � Produ-
tos Hospitalares e Geriátricos, L.da, e uma do valor nominal de
1000 euros, pertencente à sócia Elisabete Maria Sousa Pereira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios e a não sócios,

sendo designados desde já gerentes, os não sócios Agostinho Manuel
Carneiro da Silva, Luís Henrique Ferreira Arandas, Maria da Luz
Carneiro da Silva, todos já identificados, e a sócia Elisabete Maria
Sousa Pereira.

2 � A sociedade fica obrigada pela intervenção conjunta de dois
gerentes.

3 � A gerência pode comprar, trocar e vender bens móveis, para
e da sociedade, vender e comprar veículos automóveis.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcialmente, bem como a sua
divisão, é livre entre sócios.

2 � A cessão a estranhos fica dependente do consentimento da
sociedade, à qual em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em
segundo lugar fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas, nos casos seguintes:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando em qualquer processo judicial, administrativo ou fiscal,

se proceder a arresto, penhora, arrematação, arrolamento, adjudica-
ção ou venda das quotas ou parte delas;

c) Havendo justa causa para a exclusão de um dos sócios, quer por
violação das obrigações emergentes do presente contrato social, quer
nos termos da lei geral;

d) A quota amortizada pode figurar no balanço como quota amor-
tizada, podendo por posterior deliberação dos sócios, ser criada uma
ou várias quotas, em vez da quota amortizada, e destinadas a serem
alienadas a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Todos os sócios ficam obrigados a efectuar suprimentos gratuita-
mente, dependendo de prévia deliberação dos sócios a celebração dos
respectivos contratos.

ARTIGO 9.º

1 � A convocação das assembleias gerais deve ser feita por meio
de carta registada com aviso de recepção, expedida com a antece-
dência mínima de 20 dias.

2 � A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais
pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 10.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.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ri-
beiro da Costa Pinheiro. 2003025960

DOMINATO � AUDITORIA E CONTABILIDADE
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3039/
030612; identificação de pessoa colectiva n.º 506543595; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/030612.

Certifico que entre Agostinho Manuel Carneiro da Silva, casado
com Helena Maria de Magalhães Cardoso Carneiro da Silva em co-
munhão geral; Luís Henrique Ferreira Arandas, casado com Maria da
Conceição de Oliveira Pinto Arandas em comunhão de adquiridos, e
Maria da Luz Carneiro da Silva, casada com Manuel Virgílio de Oli-
veira em comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DOMINATO � Auditoria e Contabi-
lidade de Empresas, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Moreiró, 65, freguesia
da Gandra, concelho de Paredes.

2 � Por simples deliberação da gerência e sem necessidade de
autorização de qualquer outro órgão social, poderá ser transferida a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelho limí-
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trofe, bem como serem criadas sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade, consultadoria e auditoria.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do va-
lor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio Agostinho Manuel
Carneiro da Silva, e duas iguais do valor nominal de 750 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Luís Henrique Ferreira Arandas
e Maria da Luz Carneiro da Silva.

ARTIGO 5.º

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

2 � A sociedade fica obrigada pela intervenção conjunta de dois
gerentes nomeados.

3 � A gerência pode comprar, trocar e vender bens móveis, para
e da sociedade, vender e comprar veículos automóveis.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcialmente, bem como a sua
divisão, é livre entre sócios.

2 � A cessão a estranhos fica dependente do consentimento da
sociedade, à qual em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em
segundo lugar fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas, nos casos seguintes:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando em qualquer processo judicial, administrativo ou fiscal,

se proceder a arresto, penhora, arrematação, arrolamento, adjudica-
ção ou venda das quotas ou parte delas;

c) Havendo justa causa para a exclusão de um dos sócios, quer por
violação das obrigações emergentes do presente contrato social, quer
nos termos da lei geral;

d) A quota amortizada pode figurar no balanço como quota amor-
tizada, podendo por posterior deliberação dos sócios, ser criada uma
ou várias quotas, em vez da quota amortizada, e destinadas a serem
alienadas a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Todos os sócios ficam obrigados a efectuar suprimentos gratuita-
mente, dependendo de prévia deliberação dos sócios a celebração dos
respectivos contratos.

ARTIGO 9.º

1 � A convocação das assembleias gerais deve ser feita por meio
de carta registada com aviso de recepção, expedida com a antece-
dência mínima de 20 dias.

2 � A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais
pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 10.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.

16 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2003025979

AGUIAR BRANCO � CONSULTORES
ECONÓMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1110/
920312; identificação de pessoa colectiva n.º 502723602; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003011285

MODESTA LOPES TEIXEIRA DA SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 804/
880520; identificação de pessoa colectiva n.º 501983279; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003009256

JOSÉ PAULO MEIRELES BARBOSA � INDÚSTRIA
MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1983/
990312; identificação de pessoa colectiva n.º 504471481; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003009230

JOMASILVA � COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2559/
011001; identificação de pessoa colectiva n.º 505487926; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003009248

ISOWOOD, ACABAMENTOS DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1796/
980216; identificação de pessoa colectiva n.º 504070371; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2002342687

CLÍNICA MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
DA REBORDOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1217/
930302; identificação de pessoa colectiva n.º 502941170; data da
apresentação: 030618.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003009221

DAVE � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3038/
030612; identificação de pessoa colectiva n.º 506325326; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/030612.

Certifico que entre José Oliveira Nunes, casado com Maria Belém
Ferreira Pacheco Nunes em comunhão de adquiridos, e David Ema-
nuel Pacheco Nunes, solteiro, menor, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DAVE � Têxteis, L.da, e vai ter
a sua sede na Rua do Dr. José Barbosa Leão, 65, 1.º, frente, fregue-
sia de Castelões de Cepêda, concelho de Paredes.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em produção de confecção de artigos de
vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas: uma no valor de 1250 eu-
ros, pertencente ao sócio José Oliveira Nunes, e outra no valor de
3750 euros, pertencente ao sócio David Emanuel Pacheco Nunes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade serão remuneradas
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, e ficam a cargo
do sócio José de Oliveira Nunes, que desde já, fica nomeado gerente,
obrigando-se a sociedade com a sua assinatura.

2 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, o gerente
pode ainda:

a) Comprar, trocar e vender móveis, designadamente, viaturas
automóveis para e da sociedade, podendo assinar os competentes
contratos de leasing; e

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, e alterar ou rescindir
os respectivos contratos.

3 � É vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e contra-
tos a ela alheios, designadamente, fianças, abonações, letras de fa-
vor e outros.

ARTIGO 5.º

O sócio de maior idade pode fazer suprimentos à sociedade, con-
forme vier a ser deliberado em assembleia geral, bem como presta-
ções suplementares de capital até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, gozando esta em primeiro lugar do direito de preferência,
seguida dos sócios não cedentes se a mesma dele não quiser usar.

ARTIGO 7.º

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;
c) Por falência do sócio;
d) Quando por qualquer outro motivo a quota seja retirada da li-

vre disponibilidade do seu titular, nomeadamente, quando em parti-
lha por divórcio, separação de pessoas e bens, ou só de bens, a quota
não for adjudicada ao respectivo titular; e

e) Interdição ou inabilitação permanente ou morte do respectivo
sócio.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

13 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2003010610

FERBINO � ALUGUER DE MÁQUINAS
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2891/
020830; identificação de pessoa colectiva n.º 506243532; data da
apresentação: 030616.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

16 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2002909296

ANTÓNIO DE FREITAS MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 105/
670530; identificação de pessoa colectiva n.º 500885362; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 20; números e data das
apresentações: 3 e 7/030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções, em 29 de Abril de 2003, da gerente Maria
Amélia Brito Freitas Machado, por renúncia, bem como foi altera-
do o artigo 5.º do pacto, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos, inclu-
indo os de aquisição, registo e alienação de veículos automóveis, com
a intervenção de dois gerentes.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2003008306

ANTÓNIO JORGE RODRIGUES MOREIRA � COMÉRCIO
AGLOMERADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3042/
030618; identificação de pessoa colectiva n.º 506540294; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/030618.

Certifico que por António Jorge Rodrigues Moreira, casado com
Maria Carla da Costa Leão em comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo teor do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Jorge Rodrigues Moreira �
Comércio Aglomerados, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de São José, 390, freguesia de Lor-
delo, concelho de Paredes.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais, agências de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de contraplacados, aglo-
merados, colas e ferragens.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade ficam a car-
go do sócio António Jorge Rodrigues Moreira, desde já designado
gerente.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, incluindo a nomeação de gerentes, serão
exercidas pelo único sócio, devendo todas as deliberações serem re-
gistadas em acta por ele assinada.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2003011960

REIS & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1078/
911122; identificação de pessoa colectiva n.º 502653582; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
030617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções, em 30 de Abril de 2003, de gerente do sócio
Ernesto Reis Leal, por renúncia.

18 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003011978

DGM ORGANOLEPTICS � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE VINHOS E DERIVADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3044/
030618; identificação de pessoa colectiva n.º 506569691; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 9/030618.

Certifico que por Daniel José Leitão Gonçalves de Sousa e Maia,
solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo teor do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma DGM ORGANOLEPTICS � Comér-
cio e Distribuição de Vinhos e Derivados, Unipessoal, L.da, e tem a
sua sede no Cerrado da Sobreira, Travessa da Sobreira, Duas Igrejas,
Paredes.

2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso e distribuição
de vinhos e derivados. Consultoria técnica, legal e comercial na área
da enologia. Prestação de serviços de acompanhamento na área da
vitivinicultura. Actividades de formação profissional.

3.º

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

2 � Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de
capital até ao montante de 10 vezes o capital.

4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades com objecto
diferente do seu ou reguladas por lei especial ou em agrupamentos
complementares europeus de interesse económico, ficando-lhe, to-
davia, vedada a participação noutras sociedades unipessoais por quo-
tas.

5.º

1 � A gerência social será exercida por quem vier a ser designa-
do gerente, sendo desde já nomeado o sócio e será remunerada ou
não, conforme decisão deste.

2 � Para obrigar a sociedade em juízo e fora dele, incluindo a sua
vinculação em documentos, actos e contratos que envolvam respon-
sabilidade, é suficiente a intervenção de um gerente.

6.º

Ficam desde já autorizados os negócios entre a sociedade e o seu
único sócio, os quais deverão obedecer ao disposto no artigo 270.º-F
do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2003008314

PAULO & MOREIRA, INDÚSTRIA ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3045/
030618; identificação de pessoa colectiva n.º 506574202; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 11/030618.

Certifico que entre Paulo Manuel Ferreira de Jesus e mulher, As-
sunção Moreira de Sousa, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo teor do seguin-
te contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo & Moreira, Indústria Eléc-
trica, L.da, e tem a sua sede na Rua da Ponte, 5, Bitarães, Paredes.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação em
qualquer parte do território nacional.

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

2.º

O objecto social consiste na actividade de instalações eléctricas e
indústria eléctrica.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma de 3000 eu-
ros, pertencente ao sócio Paulo Manuel Ferreira de Jesus, e uma de
2000 euros, pertencente à sócia Assunção Moreira de Sousa.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, conforme deliberação em assembleia geral, até ao limite de
100 000 euros.

4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, os quais
ficam desde já nomeados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis e proceder

aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.
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5.º

As cessões de quotas a estranhos ficam dependentes do consenti-
mento da sociedade, ficando, porém, reservado aos sócios não ce-
dentes o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qualquer
quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora e arrolamento;
c) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular.
7.º

Os lucros apurados em cada exercício, terão a aplicação que for
deliberada por simples maioria, em assembleia geral.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ri-
beiro da Costa Pinheiro. 2003010556

RUI MANUEL PINTO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2850/
020619; identificação de pessoa colectiva n.º 506207897; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 10/030628.

Certifico que foi registada a dissolução e liquidação da sociedade
em epígrafe, cujas contas foram aprovadas em 9 de Junho de 2003.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ri-
beiro da Costa Pinheiro. 2003008322

A. A. BRITO, MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 252/
750926; identificação de pessoa colectiva n.º 500312290; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003026002

CONFECÇÕES ARLINDA BESSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3041/
030613; identificação de pessoa colectiva n.º 506593134; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/030613.

Certifico que Maria Arlinda Ribeiro de Bessa, casada com João
António Martins Carneiro em comunhão de adquiridos, constitui a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confecções Arlinda Bessa, Uni-
pessoal, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar do Perletieiro, freguesia de Cristelo,
concelho de Paredes.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na confecção e comércio de produtos di-
versos, nomeadamente, vestuário e têxteis-lar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente a ela sócia.

2 � A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, remuneradas ou
não, conforme for deliberado, serão exercidas pela sócios ou não
sócios, ficando desde já nomeada gerente ela sócia.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 7.º

A sócia poderá deliberar que lhes sejam exigidas prestações suple-
mentares até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 8.º

A sócia poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, nas condições de pagamento e reembolso acordadas.

Está conforme.

17 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003026282

TORRE DA MADUREIRA � PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3043/
030618; identificação de pessoa colectiva n.º 506619150; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/030618.

Certifico que entre Maria Fernanda de Matos Barbosa Nogueira,
viúva; Manuel Carlos Barbosa Nogueira, casado com Mónica Paula
Castro Ferreira Nogueira em comunhão de adquiridos, e Marlene
Margarida Barbosa Nogueira, solteira, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo teor do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Torre da Madureira � Promo-
ção Imobiliária, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Breia, freguesia de Breire, conce-
lho de Paredes.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas 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 promoção imobiliária, com-
pra, venda e arrendamentos de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizável em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 50 000 euros, pertencente à sócia Maria Fernanda de Matos
Barbosa Nogueira, e duas iguais do valor nominal de 25 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos restantes sócios, capital e quotas,
realizados em dinheiro quanto a 50 %, devendo a parte restante ser
realizada no prazo de seis meses.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios,
que, desde já, ficam nomeados gerentes.
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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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2003006664

CONTAGEM � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1539/
960318; identificação de pessoa colectiva n.º 503602680; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003027033

CLÁUDIO RODRIGO SOUTO OLIVEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2512/
010823; identificação de pessoa colectiva n.º 505703955; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003024832

REGROVAL, FÁBRICA DE DECORAÇÕES
PARA JARDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1813/
980320; identificação de pessoa colectiva n.º 502249188; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003024565

P. R. N. � RECICLAGEM DE PRODUTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1813/
980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504100327; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003024549

ALVES & LAMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 927/
900305; identificação de pessoa colectiva n.º 502305037; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2001307322

JOSÉ ANTÓNIO SILVA � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1215/
930224; identificação de pessoa colectiva n.º 502936371; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003024859

A. F. MAGALHÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2940/
021202; identificação de pessoa colectiva n.º 506344223; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2001307357

NOGUEIRA & FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2513/
010823; identificação de pessoa colectiva n.º 505703947; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003024751

REBORAF � AFIAMENTOS E COMÉRCIO
DE FERRAMENTAS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2584/
011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505495619; data da
apresentação: 030618.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003024697

M. LOUREIRO DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 267/
760220; identificação de pessoa colectiva n.º 500575886; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003024522

CLÍNICA DAS ÍNSUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1854/
980525; identificação de pessoa colectiva n.º 504157108; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003024646

JOMOBAR � TORNEIRO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2439/
010628; identificação de pessoa colectiva n.º 505563118; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003024360

ADAMASTOR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1604/
961004; identificação de pessoa colectiva n.º 503729892; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003024557

DISCOTECA ORCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 925/
900301; identificação de pessoa colectiva n.º 502302100; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003024719

JOSÉ AUGUSTO F. SILVA � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2041/
990628; identificação de pessoa colectiva n.º 504464655; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003024395

IRMARTE � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1455/
950627; identificação de pessoa colectiva n.º 503442496; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003024689

MOURIZCAMPO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2601/
011025; identificação de pessoa colectiva n.º 505772078; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003024743

GONÇALVES & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1256/
930629; identificação de pessoa colectiva n.º 503015083; data da
apresentação: 030617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

18 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003011463

JOSÉ DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 208/
740930; identificação de pessoa colectiva n.º 500155909; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

18 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003012001

TRANSABOIM � TRANSPORTES ABOIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1372/
941021; identificação de pessoa colectiva n.º 503280992; data da
apresentação: 030618.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

18 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003011994

DIAS, FERREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 366/
780222; identificação de pessoa colectiva n.º 500752117; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

18 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003026304

BERNARDINO SERAFIM CARVALHO
NETO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 635/
850130; identificação de pessoa colectiva n.º 501636439; data da
apresentação: 030618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

18 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003026290

JOAQUIM DE SOUSA MOREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 669/
860117; identificação de pessoa colectiva n.º 501592695; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: Of. 3 e 7/030613.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente, em 3 de Maio de 2002, o ex-sócio Joaquim de Sousa
Moreira, por óbito.

Mais certifico que foi alterado o artigo 5.º e aditado um § único
ao artigo 3.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, está
dividido em quatro quotas, sendo: uma do valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencente ao sócio Luís Gonzaga de Sousa Moreira; duas iguais
do valor nominal de 833 euros e 33 cêntimos, pertencendo uma a
cada um dos sócios António Mendes Moreira e Belmiro Mendes
Moreira, e outra do valor nominal de 833 euros e 34 cêntimos,
pertencente ao sócio Francisco Mendes Moreira.

§ único. Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital, por uma ou mais vezes, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, até ao montante de 100 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Luís Gonzaga de Sousa
Moreira, este já nomeado gerente, e aos sócios António Mendes
Moreira, Belmiro Mendes Moreira e Francisco Mendes Moreira, estes
desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes, sendo sempre necessária a
assinatura do gerente Luís Gonzaga de Sousa Moreira.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2003010599

PENAFIEL

DJORI MIRANDA � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1298/
971205; identificação de pessoa colectiva n.º 504014757.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitantes ao ano de 2002 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

18 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da
Silva Moreira Fernandes. 2002301166

ARRIFANA � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 494/
900627; identificação de pessoa colectiva n.º 502027894.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitantes ao ano de 2002 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2003. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2001562500

MODELPE � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 515/
900712; identificação de pessoa colectiva n.º 502083441.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitantes ao ano de 2002 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2003. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 1000227597

JARDIM DE MAIAS � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2140/
20020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505902761.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitantes ao ano de 2002 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2003. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 1000227586

ANTÓNIO MOREIRA SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1269/
970825; identificação de pessoa colectiva n.º 503942251.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitantes ao ano de 2002 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2003. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 1000227585

FERNANDO CARVALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1045/
950904; identificação de pessoa colectiva n.º 503481190.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitantes ao ano de 2002 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2001562420
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JOSÉ DA SILVA FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 540/
890323; identificação de pessoa colectiva n.º 502183033.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitantes ao ano de 2002 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2001562659

VIEIRA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 192/
771024; identificação de pessoa colectiva n.º 500692440.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitantes ao ano de 2002 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2001562560

ERNESTO SOUSA LOURENÇO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 657/
910115; identificação de pessoa colectiva n.º 502493429.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitantes ao ano de 2002 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da
Silva Moreira Fernandes. 2001562616

ISABEL DUARTE DE OLIVEIRA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1964/
20010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505496356.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitantes ao ano de 2002 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2003. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2001565534

SILVA, MENDES & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2156/
20020125; identificação de pessoa colectiva n.º 505934639.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitantes ao ano de 2002 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2003. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 1000227485

CHURRASCARIA IRMÃOS CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1216/
970318; identificação de pessoa colectiva n.º 503839191.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitantes ao ano de 2002 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2003. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 1000227484

J. BARBOSA SOARES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1916/
20010810; identificação de pessoa colectiva n.º 505605031.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitantes ao ano de 2002 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2003. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 1000227483

FERNANDO CARLOS DAS NEVES VALES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2155/
20020124; identificação de pessoa colectiva n.º 505786907.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitantes ao ano de 2002 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2003. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 1000227482

PORTO � 1.A SECÇÃO

CONTABILIDADE ECONOMIA EUROPEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 672; identificação de pessoa colectiva n.º 502101431; número
e data da prestação de contas: 171/28052003; pasta n.º 17 259.

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

31 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2002345180

CETEXTIL � CENTRO EXPORTADOR TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 284; identificação de pessoa colectiva n.º 500907862; número
e data da prestação de contas: 168/28052003; pasta n.º 15 908.

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

31 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2000628095

ABREU & OSÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2561; identificação de pessoa colectiva n.º 503292982; número
e data da prestação de contas: 157/28052003; pasta n.º 2561.

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

31 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000621058

BMT � COMÉRCIO AUTOMÓVEL E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 935; identificação de pessoa colectiva n.º 502979267; número
e data da prestação de contas: 156/28052003; pasta n.º 10 935.

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

31 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000621112
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ANTÓNIO GONÇALVES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8508; identificação de pessoa colectiva n.º 500024316; número
e data da prestação de contas: 175/28052003; pasta n.º 3999.

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

31 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002327084

CUSTÓDIO FERREIRA LINO, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 188; identificação de pessoa colectiva n.º 500530084; número
e data da prestação de contas: 185/30052003; pasta n.º 8618.

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

31 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000621082

CENTRO DE DIAGNÓSTICO E INVESTIGAÇÃO
DA OSTEOPOROSE � DENSITO ÓSSEA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39; identificação de pessoa colectiva n.º 502703733; número e
data da prestação de contas: 182/30052003; pasta n.º 39.

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

31 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000621090

BÁRBARA BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 982; identificação de pessoa colectiva n.º 501271791; número
e data da prestação de contas: 184/30052003; pasta n.º 235.

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

31 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000621104

BIZARRO & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 211; identificação de pessoa colectiva n.º 501208194; núme-
ros e data das prestações de contas: 172 e 173/30052003; pasta
n.º 1934.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes aos anos de 2001 e 2002 da
sociedade em epígrafe.

31 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002345139

BIOCERTA � SERVIÇOS TÉCNICOS
DE CARACTERIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO BIOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7112; identificação de pessoa colectiva n.º 504362161; números
e data das prestações de contas: 158 e 159/28052003; pasta n.º 7112.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes aos anos de 2000 e 2001 da
sociedade em epígrafe.

31 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002327076

FERNANDO MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6707; identificação de pessoa colectiva n.º 504186280; número
e data da prestação de contas: 252/09062003; pasta n.º 6707.

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

2 de Junho de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000369804

ALVES MCDADE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8185; número e data da prestação de contas: 256/09062003; pasta
n.º 8185.

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

11 de Junho de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000621120

COUTINHO, BARBOSA & VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 746; identificação de pessoa colectiva n.º 500079617; número
e data da prestação de contas: 255/09062003; pasta n.º 6835.

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

11 de Junho de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000624154

AIDA SOUSA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 772; identificação de pessoa colectiva n.º 501464280; número
e data da prestação de contas: 138/22052003; pasta n.º 19619.

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

Maio de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000620825

ANTÓNIO BOIÇA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 654; identificação de pessoa colectiva n.º 500023085; número
e data da prestação de contas: 244/09062003; pasta n.º 17 006.

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

12 de Junho de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000621155

DRAFT � PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8972; identificação de pessoa colectiva n.º 504918818; número
e data da prestação de contas: 259/11062003; pasta n.º 8972.

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

12 de Junho de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002188777
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EDIGAL � EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 103; identificação de pessoa colectiva n.º 500882185; número
e data da prestação de contas: 253/09062003; pasta n.º 19 381.

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

9 de Junho de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001976038

ALAVANCA � SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO
DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6613; identificação de pessoa colectiva n.º 504192043; números
e data das prestações de contas: 247 e 248/09062003; pasta n.º 6613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes aos anos de 2001 e 2002 da
sociedade em epígrafe.

12 de Junho de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000621139

CIURA � IMOBILIÁRIA AGRÍCOLA E URBANA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 19 347; identificação de pessoa colectiva n.º 500064601; número
e data da prestação de contas: 246/09062003; pasta n.º 1807.

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

12 de Junho de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000621350

ALECRIM, FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2260; identificação de pessoa colectiva n.º 503212261; número
e data da prestação de contas: 245/09062003; pasta n.º 2260.

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

12 de Junho de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000621368

EQUIPLUS � ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 508-A; identificação de pessoa colectiva n.º 504398962; número
e data da prestação de contas: 3/31032003; pasta n.º 11 508-A.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à
sociedade em epígrafe.

5 de Abril de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002339872

ABREU & REGUENGO � ARQUITECTOS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8100; identificação de pessoa colectiva n.º 504767615; número
e data da prestação de contas: 261/11062003; pasta n.º 8100.

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

12 de Junho de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000621147

ALMEIDA JÚNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 421; identificação de pessoa colectiva n.º 500526630; número
e data da prestação de contas: 249/09062003.

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

12 de Junho de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000626360

CAMPO DAS LETRAS � EDITORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2020; identificação de pessoa colectiva n.º 503378534; número
e data da prestação de contas: 178/29052003; pasta n.º 2020.

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

31 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2000628087

ALFA � SOCIEDADE DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5209; identificação de pessoa colectiva n.º 503916064; número
e data da prestação de contas: 181/30052003; pasta n.º 5209.

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

31 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2000628060

FOCOR � INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 313; identificação de pessoa colectiva n.º 502629967; número
e data da prestação de contas: 144/26052003; pasta n.º 7925.

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

29 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2000628079

A DEMOLIDORA DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 308; identificação de pessoa colectiva n.º 502320257; número
e data da prestação de contas: 169/28052003; pasta n.º 3445.

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

31 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.)

2000625878

CAIANOS � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 205; identificação de pessoa colectiva n.º 501811338; número e
data da prestação de contas: 174/28052003; pasta n.º 19 743.

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

31 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2002345163
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DERMOREABILITAÇÃO � CLÍNICA
DE DERMATOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4346; identificação de pessoa colectiva n.º 503680346; número
e data da prestação de contas: 170/28052003; pasta n.º 4346.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2001 da sociedade
em epígrafe.

31 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2000625843

BOMCLIMA � BOMBAS E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 267; identificação de pessoa colectiva n.º 501763767; número
e data da prestação de contas: 267/12062003; pasta n.º 19 221.

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

18 de Junho de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000227207

A. SOUSA & SILVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2214; identificação de pessoa colectiva n.º 502836180; número
e data da prestação de contas: 303/13062003; pasta n.º 2214.

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

17 de Junho de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000227209

ALCINA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 388; identificação de pessoa colectiva n.º 501684336; número e
data da prestação de contas: 304/13062003; pasta n.º 388.

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

17 de Junho de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000227210

ARMÉNIO FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 303/870107; identificação de pessoa colectiva n.º 501761152;
número e data da prestação de contas: 266/12062003; pasta
n.º 13 859.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2002.

17 de Junho de 2003. � Pelo Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000227212

CUNHA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 319; identificação de pessoa colectiva n.º 501195068; número
e data da prestação de contas: 284/12062003; pasta n.º 5853.

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

18 de Junho de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000227213

CF2 � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4910; identificação de pessoa colectiva n.º 503796719; número
e data da prestação de contas: 268/12062003; pasta n.º 4910.

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

18 de Junho de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000227215

EGIS � EMPRESA DE GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 331; identificação de pessoa colectiva n.º 500944202; número
e data da prestação de contas: 3/23122002; pasta n.º 1736.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

2 de Abril de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000111507

PORTO � 2.A SECÇÃO

GAMOBAR GESTÃO � SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
E FINANCEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 492; identificação de pessoa colectiva n.º 504785966; data:
20062003, pasta n.º 22 805; e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/030630; pasta n.º 22 827.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à
sociedade em epígrafe.

Mais certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o seguinte registo:

Recondução dos membros dos órgãos sociais para o triénio de
2003-2005.

Conselho de administração: presidente, João Maria Ferreira Bap-
tista da Silva, casado, residente na Rua do Prior, 45, Lisboa; vogais:
Carlos Fortunato Alzina Seruya, casado, residente na Rua de Ingla-
terra, 12, Estoril, e Ana Cristina Alves Correia, casada, residente na
Rua de António G. S. Pereira, 57, apartamento 1.1, Maia.

Fiscal único: Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por Jorge Manuel Araújo de
Beja Neves, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de
Domingos Sequeira, 262, 5.º, direito, 4050 Porto; suplente, Antó-
nio Dias & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por António Marques Dias, revisor oficial de contas,
casado, residente na Rua de Tomás da Fonseca, 4, 1.º, esquerdo, Lis-
boa.

Data da deliberação: 26 de Março de 2003.

2 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2002187525

JOSÉ PINTO DE MAGALHÃES � ARMAZÉNS
DE FERRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9134; identificação de pessoa colectiva n.º 500159130; data:
20062003; pasta n.º 3691.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à
sociedade em epígrafe.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002187487
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QUADRIFÓLIO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 491; identificação de pessoa colectiva n.º 504758403; data:
20062003; pasta n.º 22 804.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à
sociedade em epígrafe.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002187509

PORTO � 3.A SECÇÃO

SUSANA OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 910; identificação de pessoa colectiva n.º 505159244; número
e data da prestação de contas: 13/20010713.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Pi-
res. 3000111443

MARIA CAROLINA MALHEIRO ALVES
RODRIGUES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 520/20021206; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/021206.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Carolina Malheiro Alves
Rodrigues � Unipessoal, L.da, com sede na Rua dos Quatro Cami-
nhos, 154, freguesia da Senhora da Hora, concelho de Matosinhos.

2 � Por simples decisão da gerência a sociedade pode deslocar a
sua sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e, bem assim, criar e ou encerrar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade é o comércio a retalho de artigos de deco-
ração e iluminação, artigos de electricidade e electrodomésticos; re-
presentações; importação e exportação.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro.

É titular da totalidade do capital social a sócia única, Maria Caro-
lina Malheiro Alves Rodrigues.

4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia Maria
Carolina Malheiro Alves Rodrigues.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais pode a gerência:
a) Dar e tomar de arrendamento ou aluguer quaisquer bens imó-

veis ou móveis, nomeadamente viaturas, de e para a sociedade; e
b) Dar e tomar de trespasse e ou cessão de exploração quaisquer

estabelecimentos comerciais de e para a sociedade.

5.º

Os lucros líquidos, deduzidos da parte correspondente à reserva
legal, terão o destino que lhes for dado em assembleia geral.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada no capital de outras sociedades, ainda que com

objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

8 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 1000217908

PÓVOA DE VARZIM

PESQUERÍAS FÁBREGAS � SUCURSAL PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 4/20030106; identificação de pessoa colectiva n.º P 980266645;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/16042003.

Certifico que  foi criada a representação permanente de sociedade
estrangeira, cujo registo de inscrição é do seguinte teor:

Apresentação n.º 11/20020106.
Criação de representação permanente de sociedade estrangeira.
Firma: Pesquerías Fábregas, S. L.
Nacionalidade: espanhola.
Sede: Oleiros (Corunha), Santa Cruz, Bastiaqueiro Pequeno, 2.
Objecto: realizar a pesca como actividade extractiva em quais-

quer das suas modalidades técnicas, construindo, fretando, armando,
administrando e explorando embarcações pesqueiras, exercendo a
mesma em águas livres, nacionais e em qualquer outro país, podendo
arvorar os seus barcos bandeira espanhola ou estrangeira, igualmen-
te exercer qualquer outra actividade de carácter industrial, comercial
e de serviços, ligada directa ou indirectamente com a actividade
pesqueira extractiva.

Capital: 500 000 pesetas.
Local de representação: Rua de Penalves, 324, sala 5, apartado

123, 4491 Póvoa de Varzim.

Está conforme.

28 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003378197

J. M. S. � GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3018/20020412; identificação de pessoa colectiva n.º 506105938;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
5/23052003.

Certifico que foi depositada acta da qual consta que a sede social
da sociedade em epígrafe foi mudada para a Rua de Frei Sebastião de
São Luís, 1-A, 1.º, sala F, desta cidade da Póvoa de Varzim.

Está conforme.

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

23 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003378693

BOBIMADE � INDÚSTRIA DE BOBINES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2040/970129; identificação de pessoa colectiva n.º 503816361;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 12/23052003.

Certifico que foi depositada acta da qual consta a designação dos
membros dos órgãos sociais da sociedade em epígrafe, para o triénio
de 2003-2005, por deliberação de 26 de Março de 2003.

Nomeados:
Conselho de administração: António de Azevedo Duarte, para

presidente; Rui António Lima Quintas e José Miguel Alves de Aguiar
Quintas, para vogais.

Fiscal único: Armando Meireles e Lopes Vinga, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, representada por Manuel Hernâni Mar-
tins Lopes Vinga (revisor oficial de contas); suplente, António Ar-
mando Marques Coelho de Meireles (revisor oficial de contas).

23 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003378707
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PAIMUJA CONFECÇÕES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3299/20030612; identificação de pessoa colectiva n.º P
506617130; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
12062003.

Certifico que por Raquel Sofia Ferreira Lopes foi constituída a
sociedade em epígrafe, em 9 de Junho de 2003, que se rege pelo
seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paimuja Confecções � Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Félix, 148, freguesia de
Laundos, concelho da Póvoa de Varzim.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social, dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou
encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação
social, onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria e comércio têxtil.
2 � A sociedade poderá participar em quaisquer outras socieda-

des, inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independen-
temente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à sócia única, Raquel Sofia Ferreira Lopes.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante global correspondente a 10 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade incumbem à
gerência, remunerada ou não, conforme for decidido pela sócia úni-
ca, sendo exercida pela sócia ou por gerentes por si designados em
acta.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos, contratos
e representá-la, em juízo e fora dele, activa e passivamente, é sufi-
ciente a intervenção de um só gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única, Raquel Sofia
Ferreira Lopes.

ARTIGO 6.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que permitidos por lei e necessários ou inerentes à prossecução do
objecto social.

Está conforme.

16 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003378723

VILA NOVA DE GAIA

THREE WOMEN � LINGERIE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 892; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
16052003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma THREE WOMEN � Lingerie, L.da, e
tem a sua sede na Rua do 14 de Outubro, 365, freguesia de Mafa-
mude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer ou-
tro local, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

1 � O objecto social consiste em comércio de lingerie, roupa
exterior de ambos os sexos, perfumes, cosmética e marroquinaria.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em três quotas iguais pertencentes uma a cada
uma das sócias.

4.º

A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, e pertence às três sócias, sendo ne-
cessária a intervenção de duas para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas a quem não for sócio depende do consenti-
mento da sociedade, tendo esta, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo lugar, o direito de preferência.

6.º

Os sócios poderão deliberar por unanimidade de todos os sócios
que lhes sejam exigidas prestações suplementares até 100 000 euros.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Dulce Neves
Matos. 2002291179

GIRAUD LOGÍSTICA LUSA � LOGÍSTICA, GESTÃO,
TRANSPORTES E ARMAZENAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 890; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
15052003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma GIRAUD, Logística Lusa � Logís-
tica, Gestão, Transportes e Armazenagem, L.da, e a sua sede no lu-
gar de São Caetano, armazém 5, freguesia de Canelas, concelho de
Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social pode ser
deslocada para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas sucursais, filiais,
agências ou qualquer outra forma de representação legal.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços logísticos,
gestão de stocks, transporte e armazenagem de mercadorias e maté-
rias-primas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do va-
lor nominal de 5900 euros, pertencente à sócia Giraud Logística, S. L.,
e outra de 100 euros, pertencente ao sócio José Luís Arroqui Diez
de Ulzurrum.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, podendo não ser remunerada, fica a
cargo do sócio José Luís Arroqui Diez de Ulzurrum, que desde já é
nomeado gerente, cuja intervenção obriga a sociedade.

2 � No exercício dos poderes de gerência poderá o gerente:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo;
d) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem

como dar e aceitar de trespasse qualquer estabelecimento comercial.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre sócios; porém, a cessão a estranhos fica dependente do con-
sentimento da sociedade, sendo reservado aos sócios não cedentes,
em primeiro lugar, e à sociedade, em segundo lugar, o direito de
preferência na sua aquisição.
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ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular;
c) Por falência do sócio;
d) Se o sócio prejudicar dolosamente ou desacreditar de forma

notória a sociedade.

Está conforme.

20 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Dulce Neves
Matos. 2002291071

SETRONGLINE � MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE TÉCNICAS EM MECÂNICA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 872; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/090503.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SETRONGLINE � Manutenção
e Desenvolvimento de Técnicas em Mecânica Industrial, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Rio Megide, 165, freguesia de Pedroso, conce-
lho de Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação e exportação de materiais
ferrosos, aços, alumínios e afins, em bruto ou transformados.
Desenvolvimento de técnicas de modelagem, acabamento e manu-
tenção de equipamentos industriais ou domésticos. Engenharia me-
cânica e electromecânica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor no-
minal de 2750 euros, pertencente ao sócio Manuel Fernando da Sil-
va Fonte, e outra do valor nominal de 2250 euros, pertencente ao
sócio Carlos Manuel Valente Rodrigues.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Manuel Fernando
da Silva Fonte, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

12 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Dulce Neves
Matos. 2002290768

ACRILITEC � DESENVOLVIMENTO E MOLDAGEM
DE TÉCNICAS ACRÍLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 873; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/090503.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ACRILITEC � Desenvolvimento
e Moldagem de Técnicas Acrílicas, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Rio Megide, 165, freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de
Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, exportação e comércio de
chapas acrílicas e similares. Transformação de materiais acrílicos e
materiais afins, desenvolvimento de técnicas de moldagem, assistên-
cia, reparação e manutenção de reclames luminosos e afins, mate-
riais para publicidade, marketing e afins. Mobiliário em acrílico ou
de componentes acrílicos bem como peças acrílicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor no-
minal de 2750 euros, pertencente ao sócio Manuel Fernando da Sil-
va Fonte, e outra do valor nominal de 2250 euros, pertencente ao
sócio Albertino Manuel Araújo de Carvalho.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Manuel Fernando
da Silva Fonte, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

Mais declararam os outorgantes, sob sua responsabilidade, que o
capital social já se encontra depositado em nome da sociedade, nos
termos do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, e que a
gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do mesmo,
a fim de custear as despesas de constituição e registo da sociedade,
aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o respectivo
registo na competente conservatória, no prazo de três meses.

Foi exibido o certificado n.º 264 347, emitido pelo Registo Na-
cional de Pessoas Colectivas em 23 de Janeiro de 2003.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e feita a explicação do seu
conteúdo, após as 17 horas.

Está conforme.

12 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Dulce Neves
Matos. 2002290750

DIVERPARTS � IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 204; identificação de pessoa colectiva n.º 506243966; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/20021205.

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

Reforço: 19 999 euros, em dinheiro, subscrito quanto a 808 euros
por cada um dos sócios Virgílio, António e Manuel, quanto a
17 475 euros por Rui Manuel Macedo Ferreira Marques e quanto a
100 euros por Mariana Macedo Ferreira Marques, estes dois admiti-
dos como novos sócios.
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Mais certifico que a mesma foi transformada em sociedade anóni-
ma, regendo-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de DIVERPARTS � Impor-
tação e Distribuição de Peças e Acessórios Automóvel, S. A., e re-
gula-se pelas normas legais aplicáveis e por este pacto social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Travessa de Chãos Velhos,
216, freguesia de Arcozelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � O conselho de administração pode deslocar a sede, dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, e criar ou encerrar
filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade consiste no exercício das actividades
de importação, comercialização e venda a retalho de peças e aces-
sórios para automóveis, prestação de serviços e, bem assim, consul-
tadoria no âmbito das actividades referidas.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em quais-
quer outras sociedades comerciais de responsabilidade limitada, ainda
que de objecto diferente do seu, bem como em sociedades reguladas
por leis especiais e ainda associar-se com outras pessoas jurídicas
para formar agrupamentos complementares de empresas, novas so-
ciedades, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
70 000 euros e encontra-se dividido em 70 000 acções do valor no-
minal de 1 euro cada uma, podendo o conselho de administração pro-
ceder, por si só, a aumentos de capital, a realizar em dinheiro, até
ao montante de 2 000 000 de euros.

2 � As acções são nominativas ou ao portador e podem ser in-
corporadas em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10 000,
100 000 e 500 000 acções.

3 � Fica, desde já, autorizada a emissão ou a conversão de
acções em escriturais, nos termos da legislação aplicável e desde que
haja prévia deliberação nesse sentido da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � Os accionista poderão efectuar à sociedade prestações pe-
cuniárias além das entradas de capital.

2 � O montante global das prestações acessórias não poderá
exceder 30 vezes o valor do capital social.

3 � As prestações acessórias poderão ser realizadas nas modali-
dades de contrato de suprimento e ou de prestações suplementares
de capital, aplicando-se-lhe o regime estabelecido no Código das
Sociedades Comerciais para estes institutos.

4 � Apenas no caso de assumirem a modalidade de contrato de
suprimento, as prestações acessórias poderão ser objecto de remu-
neração.

5 � A realização de prestações acessórias depende de acordo entre
a sociedade e os accionistas interessados na sua realização.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode proceder à emissão de qualquer espécie de
acções e de obrigações legalmente prevista, nos termos admitidos
por lei e aprovados pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode adquirir e alienar acções e obrigações próprias
dentro dos limites e sob as condições previstas na lei.

ARTIGO 8.º

1 � A transmissão entre vivos, onerosa ou gratuita, de acções
nominativas depende do consentimento prévio da sociedade.

§ único. O pedido de consentimento deverá ser apresentado pelo
interessado mediante carta registada com aviso de recepção dirigida
à sociedade, da qual conste a identificação do transmissário e, no
caso de transmissão onerosa, as condições de preço, prazo e forma
do pagamento do valor da acção a transmitir.

2 � A concessão ou a recusa do consentimento da sociedade para
a transmissão de acções é da competência da assembleia geral, a qual

deverá ser convocada para reunir no prazo máximo de 30 dias a
contar da data em que o consentimento seja solicitado, findo o qual,
sem que a assembleia geral se tenha pronunciado, a transmissão pre-
tendida se considera livre.

3 � No caso de a sociedade recusar o consentimento à transmis-
são, é a mesma obrigada a fazer adquirir as acções em causa por
terceiro, preferencialmente já accionista da sociedade, nas condições
de preço e de pagamento do negócio para que foi solicitado o con-
sentimento.

4 � Tratando-se de transmissão a título gratuito ou tendo a so-
ciedade indícios de que naquele negócio houve simulação de preço, a
aquisição far-se-á pelo valor real, determinado nos termos previstos
no artigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

5 � Para efeitos do número anterior, presume-se haver simula-
ção de preço sempre que este exceder em duas vezes e meia o res-
pectivo valor contabilístico.

6 � A deliberação sobre recusa ou concessão de consentimento
para a transmissão de acções será tomada com os votos favoráveis
de, pelo menos, dois terços do capital social.

ARTIGO 9.º

É admitida a amortização de acções pela sociedade, por redução
de capital:

a) Por acordo com o accionista;
b) Se o accionista for declarado falido ou insolvente;
c) Se a sociedade proprietária de acções se dissolver ou for decla-

rada falida;
d) Se as acções forem penhoradas, arrestadas ou, por qualquer

forma, sujeitas a apreensão judicial, sem prejuízo do disposto no
número seguinte;

e) Se, em caso de divórcio ou separação judicial do accionista, as
respectivas acções forem adjudicadas ao cônjuge do accionista;

f) Se o accionista transmitir as suas acções em infracção ao dis-
posto no artigo anterior.

§ 1.º A sociedade poderá exercer o direito de amortização das acções
no prazo de um ano a contar do conhecimento por algum adminis-
trador da sociedade de qualquer dos eventos referidos nas alíneas deste
artigo, mediante deliberação da assembleia geral aprovada por maio-
ria dos votos emitidos.

§ 2.º O montante que a sociedade tiver de pagar pela amortização
de qualquer acção será fixado pela assembleia geral, devendo essa
fixação realizar-se em conformidade com o valor que resultar do
último balanço e contas anuais aprovados.

§ 3.º O pagamento ao titular das acções em causa será efectuado
em duas prestações semestrais e iguais, vencíveis no último dia dos
meses de Junho e de Dezembro do ano subsequente ao da deliberação
de amortização.

ARTIGO 10.º

A oneração de acções ou a sua sujeição a quaisquer encargos, seja
qual for a sua forma ou montante, depende do consentimento pré-
vio da sociedade e só é admitida como meio de garantia de finan-
ciamento obtido com vista à realização do valor nominal das ac-
ções.

§ único. A concessão ou a recusa do consentimento da sociedade
para a oneração de acções é da competência do conselho de admi-
nistração, o qual deverá pronunciar-se no prazo máximo de 30 dias
a contar da comunicação que o interessado lhe faça em tal sentido,
findo o qual, sem que o conselho de administração se tenha pronun-
ciado, a oneração pretendida, se permitida de harmonia com o dis-
posto no corpo desta cláusula, se considera livre.

ARTIGO 11.º

1 � Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração ou o administrador único e o fiscal único.

2 � A sociedade poderá, ainda, ter um secretário da sociedade,
cujas intervenção e competência serão as fixadas nos presentes es-
tatutos e na lei.

A) Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral tem a competência que lhe é atribuída
por lei e por estes estatutos e é constituída por todos os accionistas
com direito de voto.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Os accionistas que forem pessoas singulares poderão fazer-se

representar nas reuniões da assembleia geral pelo seu cônjuge, por
ascendente ou descendente, por outro accionista ou por um membro
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do conselho de administração ou pelo administrador único da socie-
dade; as pessoas colectivas far-se-ão representar por quem, para o
efeito, designarem.

4 � Os instrumentos de representação dos accionistas devem ser
dirigidos ao presidente da mesa.

5 � Os membros do conselho de administração ou o administra-
dor único e o fiscal único deverão participar nas reuniões da assem-
bleia geral, não tendo direito de voto aqueles que não forem accio-
nistas.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, podendo qualquer deles ser ou não accionista.

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá deliberar validamente apenas quando estiverem presentes ou
representados accionistas titulares de mais de 50 % do capital social.

2 � No caso de a assembleia geral, regularmente convocada, não
poder funcionar por insuficiente representação do capital social e
de, na respectiva convocatória, não ter sido, desde logo, fixada uma
segunda data para a mesma, será convocada uma nova reunião, a
qual poderá funcionar e deliberar validamente seja qual for o nú-
mero de accionistas presentes ou representados.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral reunirá:
a) Em reunião anual, no 1.º trimestre de cada ano;
b) Sempre que o conselho de administração ou o administrador

único ou o fiscal único o julgarem conveniente ou quando for reque-
rida por accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital
social legalmente imposto para esse efeito.

2 � Na sua reunião anual, a assembleia deliberará sobre o relató-
rio de gestão e as contas do exercício e a proposta de aplicação de
resultados, procederá à apreciação geral da administração e fiscali-
zação da sociedade e elegerá, quando for caso disso, os membros da
sua mesa e dos restantes órgãos sociais.

B) Administrador único ou conselho de administração

ARTIGO 16.º

1 � A gestão das actividades da sociedade é exercida por um ad-
ministrador único ou por um conselho de administração, composto
por três, cinco ou sete membros, conforme for deliberado pela as-
sembleia geral, sendo um presidente e os restantes vogais.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designa o respectivo presidente.

ARTIGO 17.º

1 � Ao administrador único ou ao conselho de administração
compete, nomeadamente, e sem prejuízo das funções que por lei lhe
são genericamente atribuídas:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e ope-
rações integrados no âmbito do objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo desistir, confessar e transigir em processos judiciais;

c) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens móveis, designadamente
participações sociais, ou imóveis e direitos, sempre que o entenda
conveniente para a sociedade;

d) Contrair empréstimos e outras espécies de financiamento e
realizar quaisquer operações de crédito que não sejam vedadas por
lei;

e) Constituir mandatários ou procuradores da sociedade para a
prática de determinados actos ou categorias de actos;

f) Delegar poderes nos seus membros, nos termos previstos no
número seguinte; e

g) Contratar empregados para a sociedade, estabelecendo as res-
pectivas condições contratuais e exercer o correspondente poder
directivo e disciplinar.

2 � O conselho poderá encarregar especialmente um ou mais dos
seus membros de se ocuparem de certas matérias de administração
ou da condução de determinadas actividades da sociedade.

ARTIGO 18.º

1 � No caso da existência de administrador único, a sociedade
obriga-se:

a) Pela assinatura simples do administrador único; e
b) Pela assinatura simples de um mandatário ou procurador da

sociedade ou pelas assinaturas conjuntas de dois mandatários ou pro-

curadores da sociedade, agindo os mesmos dentro dos limites das
respectivas procurações.

2 � No caso da existência de conselho de administração, a socie-
dade obriga-se:

a) Pelas assinaturas conjuntas de dois membros do conselho de
administração;

b) Pelas assinaturas conjuntas de um membro do conselho de ad-
ministração e de um mandatário ou procurador da sociedade, agindo
este dentro dos limite da respectiva procuração;

c) Pelas assinaturas conjuntas de dois mandatários ou procurado-
res da sociedade, agindo estes dentro dos limites das respectivas pro-
curações;

d) Pela assinatura simples de um administrador no qual o conse-
lho de administração tenha delegado poderes bastantes, nos termos
do n.º 2 do artigo 14.º

3 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
qualquer um dos membros do conselho de administração ou de um
mandatário ou procurador da sociedade com poderes bastantes para
o acto.

ARTIGO 19.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo presidente ou por outros dois administradores, devendo reu-
nir, pelo menos, uma vez em cada semestre.

2 � O conselho não pode deliberar sem que esteja presente ou
representada a maioria dos seus membros.

3 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar numa
reunião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presi-
dente.

4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos mem-
bros presentes ou representados.

C) Fiscal único

ARTIGO 20.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas, eleito em assembleia geral.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

D) Secretário da sociedade

ARTIGO 21.º

1 � O secretário da sociedade e o seu suplente são eleitos pelo
conselho de administração ou pelo administrador único, devendo a
duração das suas funções coincidir com a do mandato do órgão que
o designou.

2 � Em caso de falta ou impedimento do secretário, as suas fun-
ções são exercidas pelo suplente.

E) Disposições comuns

ARTIGO 22.º

1 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos por um período
de dois anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

2 � Os membros dos órgãos sociais permanecem no exercício
das suas funções até à eleição de quem os substitua.

3 � As vagas ocorridas em qualquer dos órgãos sociais são preen-
chidas pela assembleia geral no prazo máximo de 120 dias a contar
da data em que aquelas se verificarem.

4 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

ARTIGO 23.º

Os membros da mesa da assembleia geral e do conselho de admi-
nistração ou administrador único são remunerados ou não, confor-
me deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 24.º

1 � Os lucros apurados em cada exercício terão a seguinte apli-
cação:

a) Integração ou reintegração do fundo de reserva legal na per-
centagem exigida por lei;

b) Constituição ou reforço de quaisquer fundos de reserva de inte-
resse da sociedade;
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c) Distribuição do remanescente pelos accionistas, a título de di-
videndos.

2 � A assembleia geral delibera livremente, por maioria simples,
em matéria de distribuição dos lucros do exercício.

3 � O conselho de administração, com o consentimento do fis-
cal único, pode deliberar que sejam feitos aos accionistas adianta-
mentos sobre lucros, verificadas que sejam as condições legalmente
estabelecidas para o efeito.

Declararam todos que designam, para o biénio de 2002-2003, os
seguintes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente, Dr.ª Mariana Ferreira Mar-
tins, acima identificada; secretária, Dr.ª Ana Sofia Abreu Rangel
Pamplona, solteira, maior, com domicílio profissional na Rua da
Restauração, 348, no Porto.

Conselho de administração: presidente, Manuel Monteiro, acima
identificado; vogais: Virgílio Tavares e António Cunha, acima iden-
tificados.

Os membros do conselho de administração ficam expressamente
dispensados de prestar caução.

Fiscal único: Marques da Cunha, Arlindo Duarte & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (sociedade de revisores
oficiais de contas n.º 52), representada pelo Dr. Joaquim Manuel
Marques da Cunha (revisor oficial de contas n.º 266), com domicílio
profissional na Rua de Júlio de Brito, 108, no Porto; fiscal único
suplente, Dr. Joaquim Manuel Martins da Cunha (revisor oficial de
contas n.º 859), casado, com domicílio profissional na Rua de Júlio
de Brito, 108, no Porto.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000197977

MELAHEL � CENTRO DE MEDICINA NATURAL
E ESTUDOS ESOTÉRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 686; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
27022003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, entre:

1.º Manuel Barbosa, casado no regime de comunhão geral;
2.º Mário André Damião Platt, solteiro, maior.
Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MELAHEL � Centro de Medicina
Natural e Estudos Esotéricos, L.da, com sede na Avenida da Repú-
blica, 2503, sala 31, 3.º, esquerdo, traseiras, freguesia de Mafamude,
concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de centro de medicina
natural e estudos esotéricos.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos 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, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Dulce Neves
Matos. 1000202634

MARLENE & MARLENE � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 616; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
06022003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade entre:

1.ª Marlene Cristina Sabença Gomes, solteira, maior;
2.ª Marlene Sofia Ferreira Ribeiro Gomes, casada.
Declararam as outorgantes que constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Marlene & Marlene � Cabeleireiros,
L.da, com sede na Rua do Thom, 131, freguesia de Canidelo, conce-
lho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de salão de cabeleireiro e
instituto de beleza. Comércio de produtos diversos, nomeadamente
cosméticos e artigos de perfumaria.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias, que
desde já são nomeadas gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 199 � 29 de Agosto de 200318 624-(206)

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Dulce Neves
Matos. 1000202645

EVOLUTA � TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 644; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
14022003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade entre:

1.º Rui Jorge da Silva Barreiros, solteiro, maior;
2.º Nuno Daniel Pinheiro Mariz Lopes, solteiro, maior;
3.º Sérgio Alberto Perhat Bandeira, casado no regime de comu-

nhão de adquiridos.
Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EVOLUTA � Tecnologias da Infor-
mação, L.da, com sede na Rua do Padrão, 58, 2.º, sala 25, freguesia
de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio, representações, consulto-
ria, assistência técnica, programação de produtos diversos, nomea-
damente nas áreas de informática, tecnologias da informação e In-
ternet.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros e está dividido em três quotas iguais do valor nominal de
1667 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a 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.

26 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Dulce Neves
Matos. 1000202638

MANUEL DE SOUSA TAVARES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 613; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
05022003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel de Sousa Tavares � Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Rua de Sub-Ribas, 97, freguesia de
Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede social para outro local
do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou
encerrar filiais ou qualquer forma de representação social, em terri-
tório nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas. Co-
mércio de materiais da construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em quatro quotas, uma do valor nominal
de 2500 euros, pertencente ao sócio Manuel de Sousa Tavares, ou-
tra do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Maria
Domingas Alves Soares, e duas iguais do valor nominal de 1000 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios Cláudia Alexandra Soa-
res Tavares e Raul Fernando Pinto Monteiro.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Manuel de
Sousa Tavares, Cláudia Alexandra Soares Tavares e Raul Fernando
Pinto Monteiro, que desde já são nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Dulce Neves
Matos. 1000202643

PINHEIRO & SOUSA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 816; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
15042003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade entre:

1.º Teresa de Sousa Pinto, solteira, maior;
2.º Joaquim Barbosa Martins Pinheiro, solteiro, maior.
Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pinheiro & Sousa Pinto, L.da, com
sede na Rua de 28 de Janeiro, 175, freguesia de Canidelo, concelho
de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio, consultoria, assistência
técnica, formação em diversas áreas, nomeadamente de materiais e
equipamentos de segurança.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a 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.

22 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Dulce Neves Matos.
2002290113

MARLICA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 818; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
15042003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade por Carlos Abílio de Oliveira Mar-
tins, divorciado.

Declarou o outorgante que constitui uma sociedade unipessoal por
quotas, que vai reger-se nos termos e condições constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de MARLICA � Comércio de
Equipamento de Telecomunicações, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Abel Salazar, 364, 5.º, esquerdo,
traseiras, freguesia de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de
Gaia.
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3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, exportação, representação
e comercialização de equipamentos de telecomunicações e equipa-
mentos eléctricos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, que o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme.

22 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Dulce Neves Matos.
2002290130

J. M. PINTO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 895; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/
16052003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. M. Pinto & Pereira, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Sol Poente, 11, 4.º, esquerdo, freguesia de Cani-
delo, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sede social, den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria hoteleira e similares,
nomeadamente exploração de estabelecimentos de cafetaria, confei-
taria, salão de chá e restauração; indústria e comércio de panifica-
ção e pastelaria.

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, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, José Manuel de Oliveira Alves Pinto e Olinda Maria de Brito
Pereira Pinto.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade ficam afectas
ao sócio José Manuel de Oliveira Alves Pinto, desde já nomeado ge-
rente.

2 � A sociedade fica validamente obrigada, em todos os seus actos
e contratos, pela assinatura de um gerente.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência os gerentes
poderão ainda:

a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, designa-
damente viaturas automóveis;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou
rescindir os respectivos contratos de arrendamento;

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Comprar e vender quaisquer bens imóveis;
e) Celebrar contratos de locação financeira;
f) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, ficando dependente do
prévio consentimento da sociedade a cessão a estranhos, à qual fica
reservado o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos sócios
não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

A convocação das assembleias gerais é efectuada por carta regis-
tada dirigida aos sócios com antecedência de 15 dias.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Dulce Neves
Matos. 2002291187

ROTA DO CHÁ � COMÉRCIO DE CHÁ
E ARTIGOS ORIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 874; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/090503.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

1.º

1 � A sociedade tem a firma Rota do Chá � Comércio de Chá
e Artigos Orientais, L.da, e a sua sede na Avenida da Beira Mar, 1671,
bloco C, 3.º, esquerdo, freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova
de Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser trans-
ferida para qualquer outro local do concelho em que se situa e seus
limítrofes, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências, sem
prévia autorização da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste em casa de chá, importação e comércio de
produtos alimentares e culturais, vestuário e artigos orientais.

3.º

1 � O capital social, inteiramente liberado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo de 2500 eu-
ros a quota pertencente a cada um dos sócios, Miguel Ortigão de
Oliveira Soares Vieira e Maria Cláudia Gonçalves Cervan Bártolo Vaz.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer, nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do mes-
mo capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em
função das suas quotas.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios fundadores.
3 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-

tos, é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socie-

dade, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimen-
tos comerciais.

5.º

A divisão ou cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de
quem não seja titular depende da autorização da sociedade. Nas ces-
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sões a estranhos, a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo, terão o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem direito de proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada ou por outra for-

ma retirada da livre disponibilidade do seu titular; e
c) Insolvência ou falência do seu titular.

Está conforme.

12 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Dulce Neves
Matos. 2002290741

SANTARÉM
ABRANTES

ALMEIDA & SEIXAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 576/
800922; identificação de pessoa colectiva n.º 501085459; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593406

ALEXANDRINO LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 433/
751202; identificação de pessoa colectiva n.º 500308543; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593392

ALBAMOTOS � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1347/
960522; identificação de pessoa colectiva n.º 503665274; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593384

ABRANSOL � INSTALAÇÕES ESPECÍAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 725/
870223; identificação de pessoa colectiva n.º 501786805; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593341

ABRANMAQ � MAQUINAÇÃO DE ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1241/
941118; identificação de pessoa colectiva n.º 503305162; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593333

ABRANDENTE � LABORATÓRIO PRÓTESE
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1027/
910516; identificação de pessoa colectiva n.º 502557001; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593325

A. TEIXEIRA � SISTEMAS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1222/
940712; identificação de pessoa colectiva n.º 503238392; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593317

FORTUNATO & FORTUNATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 299/
680614; identificação de pessoa colectiva n.º 500958688; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
030611.

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

Facto: sede, Largo de Ramiro Guedes, 32, rés-do-chão, freguesia
de São João, concelho de Abrantes.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001592159

GAMEIRO, CLEMENTE & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 412/
740221; identificação de pessoa colectiva n.º 500356260; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: of. 3 e 5/030609.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1) Facto: cessação de funções do gerente Manuel Clemente.
Data: 5 de Maio de 1996.
Causa: falecimento.
2) Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Janeiro de 2003.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001592132

SOLTRAM � EMPREENDIMENTOS SOCIAIS
E TURÍSTICOS DO TRAMAGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1057/
911022; identificação de pessoa colectiva n.º 502630361; inscrições
n.os 15, 18, 19 e 20; números e data das apresentações: 5, 8, 9 e 10/
030611.
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Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1) Facto: redução do capital, para cobertura de prejuízos.
Data da deliberação: 19 de Junho de 2002.
Capital: 88 000 euros.
Sócios e quotas: Diorama � Gestão de Participações, S. A., uma

de 63 849 euros e outra de 391 euros; Diorama � Consultadoria e
Negócios, S. A., uma de 14 960 euros, e Albano de Jesus dos Santos,
uma de 8800 euros.

2) Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º � capital: 100 000 euros, após aumento de

12 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, sendo:
800 euros e 1200 euros, respectivamente, e com a entrada do novo
sócio, Jorge Manuel Cabrita dos Santos Silva, casado com Maria
Eduarda Martinho Silva dos Santos Silva, separado judicialmente de
pessoas e bens, com 10 000 euros, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens do activo da sociedade, é de 100 000 euros e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma de 80 000 euros, da sócia
Diorama � Gestão e Participações, S. A., uma de 10 000 euros, do
sócio Albano de Jesus dos Santos, e uma de 10 000 euros, do sócio
Jorge Manuel Cabrita dos Santos Silva.

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

3) Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 6.º, n.os 1 e 2, o qual passa a ter a seguinte redac-

ção:
ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, eleitos em assembleia geral por votos que representem pelo
menos 51 % do capital social.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente ou com as
assinaturas de dois gerentes, consoante haja um só ou mais gerentes.

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

4) Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Justino João Lopes Ferreira Carraço.
Data da deliberação: 26 de Maio de 2003.
Prazo: triénio de 2003-2005.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001592167

SIFAMECA � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO
MECÂNICA DE SEIRAS E CAPACHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 279/
670406; identificação de pessoa colectiva n.º 500247544; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 28; números e data das
apresentações: 20 e 21/030605.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Cessação de funções de gerente de Manuel Maia Valente.
Data: 19 de Março de 2002.
Causa: falecimento.
2) Facto: nomeação de gerente.
Data da deliberação: 29 de Março de 2003.
Gerente: Aristóteles Maria Lopes, casado, residente em Engarnais

Cimeiros, Mouriscas.

16 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593678

MATER CONTROL � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1678/
000920; identificação de pessoa colectiva n.º 504846574; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
030603.

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

Facto: recondução do conselho de administração e do fiscal único
e suplente.

Data da deliberação: 7 de Março de 2003.
Prazo: triénio de 2003-2005, sendo Amílcar José Cortês Pinto

Guerreiro, residente em Pedrome.

16 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593660

PECOR � PINTURAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1427/
970709; identificação de pessoa colectiva n.º 503929751; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/030530.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital.
Capital: 25 000 euros, após aumento de 20 000 euros, realizado

em dinheiro e subscrito em partes iguais pelos sócios e, em conse-
quência, alteração parcial do contrato.

Artigo alterado: 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, está integralmente realizado e
subscrito em dinheiro e noutros bens e valores constantes da escrita
social, dividido em duas quotas do valor nominal cada uma de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

16 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593651

RAINHO & FILHOS, L.DA

(anteriormente RAINHO & TEIXEIRA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1779/
010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505745909; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3 e 4; números e data
das apresentações: of. 6, 7 e 8/030529.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Cessação de funções de gerente de Cláudia Sofia Martins Tei-

xeira.
Data: 19 de Maio de 2003.
Causa: renúncia.
2) Facto: aumento de capital.
Capital: 10 000 euros, após aumento de 5000 euros, realizado em

dinheiro, pela entrada dos novos sócios, Maria da Conceição Rodri-
gues Lourenço Rainho, casada com Fernando Manuel Rainho da Sil-
va na comunhão de adquiridos, e Filipe Miguel Lourenço Rainho,
solteiro, menor, cada um com 2500 euros, e, em consequência, alte-
ração parcial do contrato.

Artigos alterados: corpo do 1.º e o 3.º, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

1.º

A sociedade é comercial do tipo de sociedade por quotas, adopta
a firma Rainho & Filhos, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Cidade
de Parthenay, loja 4, lote G, freguesia de São Vicente, concelho de
Abrantes.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 10 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais
do valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios.

3) Facto: nomeação de gerente.
Data da deliberação: 19 de Maio de 2003.
Gerente: Maria da Conceição Rodrigues Lourenço Rainho, resi-

dente em Cana Verde, lote 38, Alferrarede.

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

16 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593643
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JOSÉ MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1153/
930325; identificação de pessoa colectiva n.º 502959614; data de
entrega: 030603.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

16 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593309

JOÃO CARTAXO CHAVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 370/
710324; identificação de pessoa colectiva n.º 500959390; data de
entrega: 030603.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

16 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593295

ALVES MINEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 226/
621108; identificação de pessoa colectiva n.º 500564280; data de
entrega: 030529.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

16 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593287

OFICINA DOS LAVORES � COMÉRCIO
DE RETROSARIA E TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1965/
030611; identificação de pessoa colectiva n.º P 506615960; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/030611.

Contrato de sociedade

No dia 9 de Julho de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Car-
tório, compareceram como outorgantes:

1.ª Mónica do Nascimento Macide Bispo, contribuinte fiscal
n.º 216790018, casada com Paulo Alexandre Marques Bispo sob o
regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Abrantes
(São João), concelho de Abrantes, residente na Rua dos Oleiros, lote
2, rés-do-chão, freguesia de Abrantes (São Vicente), concelho de
Abrantes; e

2.ª Sandra Maria do Nascimento Macide Ramos, contribuinte fis-
cal n.º 204838231, casada com Rui Manuel Marques Ramos sob o
regime da comunhão de adquiridos, natural de Moçambique, residen-
te na Urbanização Olival de Basto, lote 58, 31, dita freguesia de
Abrantes (São Vicente).

Verifiquei a identidade das outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 10763644, de 10 de Novembro de
2000, e 9993872, de 21 de Março de 2003, emitidos pelos Serviços
de Identificação Civil de Santarém.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Oficina dos Lavores � Comér-
cio de Retrosaria e Têxteis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Centro Comercial Millenium,
loja 1.10, freguesia de Abrantes (São Vicente), concelho de Abran-
tes.

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 social consiste na comercialização de artigos de
retrosaria e têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das só-
cias, Mónica do Nascimento Macide Bispo e Sandra Maria do Nas-
cimento Macide Ramos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeadas gerentes ambas as só-
cias.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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 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.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2003. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 2003088520

SAPATARIA CEREJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1964/
030605; identificação de pessoa colectiva n.º P 506593258; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 22/030605.

Contrato de sociedade

No dia 5 de Junho de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Car-
tório, compareceram como outorgantes Fernando Francelino Rosa
Cerejo, contribuinte fiscal n.º 110888987, e mulher, Suzeta da Con-
ceição Martins Rosa Cerejo, contribuinte fiscal n.º 111110750, ca-
sados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ele da fre-
guesia de Abrantes (São João), concelho de Abrantes, ela da freguesia
de Mouriscas, concelho de Abrantes, residentes naquela primeira no
Beco Carreira dos Cavalos, 8.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 2192668, de 1 de Abril de 1996, e
4729579, de 11 de Dezembro de 1997, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Santarém.
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Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sapataria Cerejo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante D. Henrique,
13, freguesia de Abrantes (São João), concelho de Abrantes.

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 serem criadas sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de calçado e acessó-
rios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Fernando Francelino Rosa Cerejo e Suzeta da Conceição Mar-
tins Rosa Cerejo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Fernando
Francelino Rosa Cerejo.

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a 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 acordadas 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.

20 de Junho de 2003. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 2003088512

CARPINTARIA DE MÓVEIS � MAURÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1963/
030602; identificação de pessoa colectiva n.º P 506199410; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/030602.

Contrato de sociedade

No dia 4 de Setembro de 2002, no Cartório Notarial de Abrantes,
perante mim, licenciada Maria da Graça Semedo Dias Chambel, res-
pectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Vítor Manuel Pires Maurício Severino, casado com Anabela
Marchante Canas Severino Maurício segundo o regime da comunhão
de adquiridos, natural da freguesia de São Facundo, concelho de Abran-
tes, residente habitualmente na Avenida de 14 de Junho, 605, no
bloco C, 1.º andar, em Abrantes, contribuinte fiscal n.º 183043804;

2.ª Anabela Marchante Canas Severino Maurício, casada com o
primeiro outorgante no identificado regime de bens e com ele habi-
tualmente residente, natural da dita freguesia de São Facundo, con-
tribuinte fiscal n.º 197472052.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade com os números, respectivamente, 8050139,
de 3 de Janeiro de 2002, e 9455749, de 7 de Janeiro de 2002, emi-
tidos pelos Serviços de Identificação Civil de Santarém.

Pelos outorgantes foi declarado que, pela presente escritura, cele-
bram entre si um contrato de sociedade, que se regerá pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

1.º
A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas, adopta

a firma Carpintaria de Móveis � Maurício, L.da, e vai ter a sua sede
na Rua da Igreja, no lugar de Vale das Mós, freguesia de Vale das
Mós, concelho de Abrantes.

§ único. A gerência pode deslocar livremente a sede social, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar agências, delegações ou outras formas locais de representação,
no território nacional.

2.º

O seu objecto social consiste na carpintaria de móveis e de cons-
trução civil.

3.º

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

4.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da so-
ciedade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou pessoas estra-
nhas à sociedade, a nomear em assembleia geral, sendo suficiente a
assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

6.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital social poderão ser exigidas aos sócios prestações suplemen-
tares até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

7.º

É permitida a amortização de quota nos seguintes casos:
a) Por falecimento ou interdição do seu titular;
b) Em caso de divórcio, se a quota não for adjudicada ao respec-

tivo titular;
c) Em caso de falência, insolvência ou outra providência judicial

sobre a quota.
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8.º

Quando a lei não exigir formalidades ou prazos diferentes, a con-
vocação das assembleias gerais far-se-á por meio de carta registada
dirigida aos sócios com, pelo menos, 20 dias de antecedência.

Mais declararam que ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália Gon-
çalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593260

AGROGRACIO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1549/
981125; identificação de pessoa colectiva n.º 504274880; data da
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593376

FERSILUZ � MONTAGENS E REPARAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1345/
960522; identificação de pessoa colectiva n.º 503665339; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593562

BERNARDINO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 811/
880907; identificação de pessoa colectiva n.º 502031239; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593490

BRANCO & FILHO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1640/
000321; identificação de pessoa colectiva n.º 504863908; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593503

CARLOS GONÇALVES COENTRO, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 556/
800122; identificação de pessoa colectiva n.º 500926875; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593511

TURBO-ESPERTO � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE PEÇAS AUTO, L.DA

(actual TEJISÔR � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1949/
010486; identificação de pessoa colectiva n.º 501651276; inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 9/030506 e 14/030609.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º, 2.º, 3.º e 4.º � capital: 100 002 euros, após

redenominação, com aumento de 97 508,01 euros, realizado em di-
nheiro e subscrito pelos sócios, sendo: 15 972,42 euros do primeiro,
15 974,92 euros de cada um dos segundo e terceiros, e 32 918,75 eu-
ros do último, e com a entrada do novo sócio, Joaquim Silvério Dias
Mateus, casado com Maria da Conceição Almeida na comunhão de
adquiridos, com 16 667 euros, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

1.º

A sociedade adopta a firma TEJISÔR � Comércio de Combustí-
veis, L.da, e tem a sua sede na Travessa de Afonso Vasques Correia,
loja 20, freguesia de São Vicente, concelho de Abrantes.

2.º

O objecto da sociedade consiste em instalação e montagem de rede
de gás, comercialização de gás liquefeito, de combustíveis e lubrifi-
cantes para veículos automóveis. Conversão de veículos automóveis
para combustíveis alternativos. Prestação de serviços, lavagens, lu-
brificações e mudança de óleos em veículos automóveis. Comercia-
lização e manutenção de aparelhos domésticos, extintores e acessó-
rios para instalação de rede de gás. Comercialização a retalho de
artigos de papelaria e produtos alimentares. Estudos e elaboração de
projectos de instalação de rede de gás e climatização.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 100 002 euros e cor-
responde à soma de cinco quotas, uma do valor nominal de 33 334 eu-
ros, pertencente ao sócio César Miguel da Costa Gomes Campaniço,
e quatro iguais do valor nominal de 16 667 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Armindo Ferreira Vilas Boas, Nuno Ale-
xandre Logrado Cabral, Rui Manuel de Almeida Pires Simão e Joa-
quim Silvério Dias Mateus.

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 � São gerentes os sócios Armindo Ferreira Vilas Boas, Rui
Manuel de Almeida Pires Simão e César Miguel da Costa Gomes
Campaniço, já designados.

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

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001592140

CERVEJARIA, SNACK-BAR O GAVETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1033/
910712; identificação de pessoa colectiva n.º 502588039; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593520
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CHAMACONTA � COMÉRCIO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 590/
810422; identificação de pessoa colectiva n.º 501136681; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593538

CLIMOSOLAR � CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1518/
980710; identificação de pessoa colectiva n.º 504198351; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593546

CONDORCET PAIS ESTEVES DE MORAIS,
SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 615/
820104; identificação de pessoa colectiva n.º 501235183; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593554

BEMPOSTO � COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 589/
810324; identificação de pessoa colectiva n.º 501159916; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593481

AUTO-TÁXIS, JACINTO DA COSTA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 311/
681004; identificação de pessoa colectiva n.º 500465150; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593473

AUTO-REBOQUES MOEDAS & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1738/
010620; identificação de pessoa colectiva n.º 505480280; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593465

ANTÓNIO DO ROSÁRIO RODRIGUES � CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1695/
010108; identificação de pessoa colectiva n.º 504958780; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593457

ANTÓNIO ISABEL & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 740/
870727; identificação de pessoa colectiva n.º 501856625; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593449

ALVES & ALVES � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 972/
900904; identificação de pessoa colectiva n.º 502412739; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593430

ALUMÍNIOS VALENTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1346/
960522; identificação de pessoa colectiva n.º 503665304; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593422

ALUMI-NUNES, SOCIEDADE TÉCNICA DE FERROS
E ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 674/
850107; identificação de pessoa colectiva n.º 501686274; data de
entrega: 030604.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001593414

ALMEIRIM

TALHÃO � SOCIEDADE DE VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 777/
980827; identificação de pessoa colectiva n.º 504293516; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
020918.
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Certifico que na sociedade em epígrafe foi deslocada a sede para
a Rua da Fonte, 22, Almeirim.

31 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, João Leal.
2001323697

CHAMUSCA

CAMPOS E NAZÁRIO � OFICINA DE REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida de Jesuíno Magano, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 56/
830209; identificação de pessoa colectiva n.º 501354913; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 4/011130.

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

Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do
contrato.

Disposição alterada: artigo 3.º
Aumento de capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito em

dinheiro por ambos os sócios da seguinte maneira: Joaquim José
Cegonho Nazário � 501 205$ e António José da Silva Campos �
501 205$.

Redenominação e alteração do pacto social quanto ao artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Joaquim José Cegonho Nazário � 2500 euros e

António José da Silva Campos � 2500 euros.

Mais certifico que foi depositada a acta n.º 21, lavrada em 31 de
Outubro de 2001, assim como o pacto social actualizado.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Ana Luísa da Conceição
Rosa. 1000227397

CONSTÂNCIA

CONSTRANFRIO, MONTAGENS E REPARAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE FRIO AR CONDI-
CIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 75/
970106; identificação de pessoa colectiva n.º 503786900.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002, da so-
ciedade em epígrafe, em 11 de Junho de 2003.

20 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Berta Pombo Bap-
tista. 2001406363

CORUCHE

AGROTAB � EMPREENDIMENTOS
AGRO-INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 656/
911025; identificação de pessoa colectiva n.º 501705074; data da
apresentação: 050603.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta própria os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2001220960

ANTÓNIO TELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 616/
910123; identificação de pessoa colectiva n.º 502485264; data da
apresentação: 030603.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta própria os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2001220952

FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 636/
910528; identificação de pessoa colectiva n.º 502562200; inscrições
n.os 6 e 8; números e data das apresentações: 1 e 3/270503.

Certifico que, pela inscrição n.º 6, foi alterado parcialmente o
pacto social quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

Que o capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5985,58 euros, correspondendo à soma das seguintes quotas: duas no
valor nominal de 1496,39 euros cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios Vicente João Faria e Lúcio de Oliveira Faria, e três
no valor nominal de 997,60 euros cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios Vítor Manuel Valentim Mendes, José Alexandre
da Silva Caeiro Rosa e Paulo Luís Ferreira Verde Vieira de Carvalho,
e reforço do capital com mais a quantia de 14,42 euros, integral-
mente realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na proporção
de 3,61 euros por cada um dos sócios Vicente João Faria e Lúcio de
Oliveira Faria, e na proporção de 2,40 euros por cada um dos sócios
Vítor Manuel Valentim Mendes, José Alexandre da Silva Caeiro Rosa
e Paulo Luís Ferreira Verde Vieira de Carvalho, donde resulta o
montante de 6000 euros, ficando cada um dos sócios Vicente João
Faria e Lúcio de Oliveira Faria com uma quota no valor nominal de
1500 euros e ficando cada um dos sócios Vítor Manuel Valentim
Mendes, José Alexandre da Silva Caeiro Rosa e Paulo Luís Ferreira
Verde Vieira de Carvalho com uma quota no valor nominal de
1000 euros.

Pela inscrição n.º 8 alterou parcialmente o pacto social quanto ao
artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Que o capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de cinco quotas, duas iguais no
valor nominal de 1500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Vicente João Faria e Lúcio de Oliveira Faria, e três no valor
nominal de 1000 euros cada uma, pertencentes duas ao sócio Vítor
Manuel Valentim Mendes e uma ao sócio José Alexandre da Silva
Caeiro Rosa.

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

20 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2001220944

FERREIRA DO ZÊZERE

MANUEL INÁCIO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 118/980924; identificação de pessoa colectiva n.º 503026328.

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

18 de Junho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000227630
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• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telef. 21 711 11 25   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64
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