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4. Empresas � Registo comercial
LISBOA
CASCAIS

MULTIFILTRA � FILTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 484 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502027452;
número e data da apresentação: 5219/010713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2000.

10 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000121539

PORTO
LOUSADA

JÁFRITOS � CONFECÇÃO DE ALIMENTOS, L.DA

Sede: Balão, Zonba Industrial de Lustosa, pavilhão F, Lustosa,
Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1833/
030905; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/030905.

Certifico que, Pedro Filipe Leal Ferreira Alves, e Diana Felisberta
Leal Ferreira Alves, solteiros, menores, constituíram a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma JÁFRITOS � Confecção de
Alimentos, L.da, com sede no lugar de Balão, Zona Industrial de
Lustosa, pavilhão F, da freguesia de Lustosa, do concelho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de repre-
sentação.

2.º

O objecto social consiste na confecção, distribuição e comercia-
lização de alimentos congelados, pré-congelados e frescos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em 5000 euros, formado
por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada um dos sócios, Pedro
Filipe Leal Ferreira Alves e Diana Felisberta Leal Ferreira Alves.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pela terceira outorgante,
Maria Manuela Pinto de Barros, que desde já fica nomeada gerente,
obrigando-se a sociedade em todos os seus actos e contratos com a
sua assinatura.

5.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Declarou a terceira outorgante que aceita a nomeação de gerente.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004950080

MECNOR � EQUIPAMENTOS METÁLICOS, L.DA

Sede: Parque Industrial Vila, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 253/
861209; identificação de pessoa colectiva n.º 501753931;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscri-

ção n.º 5 e inscrição n.º 15; números e data das apresentações: 14,
15 e 16/030902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, José Manuel
Lopes Miguens e Isabel Maria Esteves Pinto de Magalhães Miguens,
cessaram as funções de gerentes em 13 de Junho de 2003, por renún-
cia; e o sócio Júlio Renato Costa da Silva, casado com Maria Esme-
ralda Sousa Carvalho Silva, na separação de bens, foi nomeado geren-
te em 13 de Junho de 2003, e foi alterado o contrato, passando os
artigos 3.ºe 6.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
349 158,54 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
314 242,68 euros, e outra do valor nominal de 34 915,86 euros, ambas
pertencentes ao sócio Júlio Renato Costa da Silva.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Júlio Renato Costa da
Silva, já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obri-
gar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Foi depositado o texto completo da sociedade na sua redacção
actualizada, bem como o instrumento da nomeação e cessação de
funções de gerentes, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004950285

MAIA

JOAQUIM SILVA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 139/
20010808; identificação de pessoa colectiva n.º 505531402.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2001963025

CONSTRUÇÕES LINDAMAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2104/
920415; identificação de pessoa colectiva n.º 502744090.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2002005389

SILVINO, CARLOS & JOSÉ BABO
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 929/
2000419; identificação de pessoa colectiva n.º 504940554.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2001994923
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ANTÓNIO CECÍLIO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 37 580/
830222; identificação de pessoa colectiva n.º 501372628.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000812546

SÍLVIA MOREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5887/
950601.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2001994915

ESTRUTURA 97 � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 786/
20001103; identificação de pessoa colectiva n.º 505172500.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001994559

PAULA BORGES, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 38 490/
840224.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000812570

MANUEL BARBOSA & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 23 448/
790205; identificação de pessoa colectiva n.º 500820732.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2003473882

NORMARISCOS � COMÉRCIO DE MARISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2664/
921116; identificação de pessoa colectiva n.º 502873388.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2002142963

ALINOR � EXTINTORES DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5787/
971007; identificação de pessoa colectiva n.º 503982326.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001994540

CLÍNICA MÉDICA DE GEMUNDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4057/
940106; identificação de pessoa colectiva n.º 503137774.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001994532

DINÂMICA � PROJECTOS, CONSULTORIA
E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6927/
960325; identificação de pessoa colectiva n.º 503619140.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001994524

ANTÓNIO CARMO DE OLIVEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 628/
890427; identificação de pessoa colectiva n.º 500762775.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2002320632

FISIMAIA � CLÍNICA FISIÁTRICA DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 944/
900219; identificação de pessoa colectiva n.º 502293403.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2003500847
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PRISMAPOR � PRODUTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 48 239/
900903; identificação de pessoa colectiva n.º 502407557.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001994516

AMALADO � METALÚRGICA E METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 754/
20020503; identificação de pessoa colectiva n.º 505967316.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001994508

MANUEL MOUTINHO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 007/
20010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505590174.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001994494

JOSÉ RIBEIRO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 880/
20010514; identificação de pessoa colectiva n.º 505436582.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001994486

ALFAZOO � COMÉRCIO DE PLANTAS E ANIMAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 656/
20010109; identificação de pessoa colectiva n.º 505196913.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001994478

IMPORASTOS � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5430/
950209; identificação de pessoa colectiva n.º 503357766.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Sil-
va Martins. 2001970234

JOSÉ MARIA PEREIRA BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 303/
20011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505667223.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2001994869

O CABULA � CAFÉ SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 615/
20001215.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, JoséPedro David
Ferreira. 2001977743

JAIME DE SOUSA PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 304/
20011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505682966.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2001994850

FRANCISCO LEITE SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 455/
20011213; identificação de pessoa colectiva n.º 505921898.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2001994842

GUALDINO MARTINS SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 029/
20010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505532140.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2001994834



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 268 � 19 de Novembro de 200324 870-(132)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DR.A MARIA MADALENA RIBEIRO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8990/
971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504033344.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001994567

ÓPTICA MÉDICA DO FORNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9314; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504102591.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001994214

MARCO AURÉLIO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 19 153/
710304; identificação de pessoa colectiva n.º 500182353.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2001971494

FERNANDO AZEVEDO DE SOUSA � REPRESENTAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 866/
20010503; identificação de pessoa colectiva n.º 505410460.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Sil-
va Martins. 2001970293

SÁ & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 25 928;
identificação de pessoa colectiva n.º 501148647.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001434871

HEURÍSTICA � CENTRO DE INTERVENÇÃO
E APOIO PEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3195/
930421; identificação de pessoa colectiva n.º 502972785.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001994150

MIRANDA & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 606;
identificação de pessoa colectiva n.º 504807501.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001994141

ESTILAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2583; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502861843.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001994133

ÓPTICA MÉDICA CIDADE JARDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9564/
980309.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2000369570

MAZFIL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 246/
880617; identificação de pessoa colectiva n.º 501994343.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2001971486

QUIUMAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 44 292/
871015; identificação de pessoa colectiva n.º 501886710.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2001994940
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TERRA PRETA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 947/
990930; identificação de pessoa colectiva n.º 504627996.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2001994958

SÁ & FILHA � CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9193/
971231.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2001994907

MARÍLIA & ANTONIETA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 863;
identificação de pessoa colectiva n.º 506185222.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001994168

MANUEL ALVES & MÓNICA ALVES
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 213;
identificação de pessoa colectiva n.º 504359649.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001994176

SANTOS & PINHEIRO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PLÁSTICOS REFORÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7148;
identificação de pessoa colectiva n.º 503679950.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001994192

ESTAMPAÇO � ESTAMPAGEM E COMPONENTES
METALOMECÂNICOS DE PRECISÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 502/
20020109; identificação de pessoa colectiva n.º 505895153.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2002350388

NUNOFRUTI � PRODUTOS ALIMENTARES E FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8731;
identificação de pessoa colectiva n.º 503956503.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001994125

QUIOSQUE SANTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 512/
20020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505329557.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2001963149

SERAFIM ALVES TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 850/
20010423; identificação de pessoa colectiva n.º 505329557.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2001970242

RIO SUL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 44 242/
871001; identificação de pessoa colectiva n.º 501881913.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2002346801

HENRIQUE, JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4028/
931230; identificação de pessoa colectiva n.º 503113751.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2002350434
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TRANSPORTES MOREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4025/
931230; identificação de pessoa colectiva n.º 503124117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2001971397

TINTAS BARCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 785/
20010316; identificação de pessoa colectiva n.º 505224984.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2001994931

AUTO REPARADORA DE MONFORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 932/
900216; identificação de pessoa colectiva n.º 502292083.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2001997850

NOVAIS E COSTA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 44 097/
870903; identificação de pessoa colectiva n.º 501869301.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2001970315

SOPORCOL � SOCIEDADE PORTUENSE
DE CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 20 366/
730829; identificação de pessoa colectiva n.º 500273936.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Inscrição n.º 19 à apresentação n.º 8/20030530.
Designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2002-2005.
Conselho de administração: presidente � Eduardo Manuel Barbosa

Soares Antunes, casado; vice-presidente � António Remígio Sacra-
mento de Pinho, casado; vogal � Manuel João Barbosa Antunes,
casado.

Fiscal único: efectivo � Abílio Azevedo, António Baptista, Elísio
Quintas & Lino Vieira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por António Abel Pereira Baptista, com domicílio profis-
sional na Rua de São João de Brito, 610, 1.º, sala 1, Porto; suplen-
te � António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por António Monteiro de Magalhães,

casado, com domicílio profissional na Rua do Campo Alegre, 606,
2.º, salas 201/203, Porto.

Data da deliberação: 28 de Março de 2002.

Inscrição n.º 20 à apresentação n.º 5/20030730.
Alteração do contrato.
Artigos alterados: n.º 1 do 10.º, n.º 2 do 12.º e n.º 1 do 24.º, que

ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

1� São órgãos da sociedade a assembleia geral, cujos trabalhos serão
dirigidos pela respectiva mesa, o conselho de administração e o fiscal
único, cujos mandatos terão a duração de quatro anos, coincidindo
com os exercícios sociais, podendo sempre ser reconduzidos uma ou
mais vezes.

ARTIGO 12.º

2 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que tive-
rem direito a voto e, além destes, pelas pessoas singulares que, dis-
pondo ou não de tal direito exerçam os cargos de membros efecti-
vos da mesa da assembleia geral, do conselho de administração ou
de fiscal único.

ARTIGO 24.º

1 � A fiscalização da actividade social, nos termos e com as com-
petências definidas na lei, incumbe a um fiscal único e a um suplente.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme o original.

25 de Agosto de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2001979924

LUÍS MORAIS DA SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 526/
890413; identificação de pessoa colectiva n.º 502143630.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2001970307

MECANO-ALVES � SERRALHARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2355/
920716; identificação de pessoa colectiva n.º 502803428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2000660967

ÓSCAR MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 634;
identificação de pessoa colectiva n.º 505274426.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001994028
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EUROVERNIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 183;
identificação de pessoa colectiva n.º 503774782.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001994044

HERCULANO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 578;
identificação de pessoa colectiva n.º 505876256.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001994052

TÁXI 3 GERAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 783;
identificação de pessoa colectiva n.º 505075849.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001994060

MARIA DA CONCEIÇÃO & JOÃO SOUSA,
CABELAGEM DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 149;
identificação de pessoa colectiva n.º 505667789.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001994079

CAFÉ TARTAN DE CONCEIÇÃO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 40 166;
identificação de pessoa colectiva n.º 501555706.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001994095

ANTÓNIO NEVES PINTO � SOCIEDADE CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 947/
20010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505503522.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2001956410

CLIMATIZAÇÕES JOSÉ SILVA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 584/
20020207; identificação de pessoa colectiva n.º 505828995.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2001963106

JOSÉ MARIA RAMALHO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 138/
20010808; identificação de pessoa colectiva n.º 505600056.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2001963041

MÉTALLON � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 858/
20020703; identificação de pessoa colectiva n.º 505984458.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2001963092

ANTÓNIO VEIGA MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 094/
20010725; identificação de pessoa colectiva n.º 505623200.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2001963050

BARSILSA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 653/
20020315; identificação de pessoa colectiva n.º 500672784.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2002005346
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EUROPROPE � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2804;
identificação de pessoa colectiva n.º 502903244.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta os documentos
referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, respeitante
ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2001994222

LUCIANA & CACILDA, CABELEIREIROS E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 118/
20021128; identificação de pessoa colectiva n.º 506376257.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2001971435

LAVANDARIAS TEMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1420/
911105; identificação de pessoa colectiva n.º 502640200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2002350523

FRUTABA � SOCIEDADE IMPORTADORA
DE FRUTAS DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 21 529/
751106; identificação de pessoa colectiva n.º 500355398.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2001971400

CUNHA, BRANCO & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 15 842/
640515; identificação de pessoa colectiva n.º 500521840.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2001996349

A. PINTO DA COSTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 883/
20000411; identificação de pessoa colectiva n.º 504531190.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2001971419

ÁLVARO BRUNO PASTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6131/
950808; identificação de pessoa colectiva n.º 503484768.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2002350302

C4M � CONTABILIDADE E ASSESSORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 787;
identificação de pessoa colectiva n.º 504492705.

Certifico que, foi depositado na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2002005621

PAÇOS DE FERREIRA

FAGUNDES & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1035/960520; identificação de pessoa colectiva n.º 503637173;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/030710.

Certifico que, por escrituras de 19 de Maio de 2003 e 12 de Setem-
bro de 2003, lavradas no Cartório Notarial de Ermesinde, a fls. 38 do
livro n.º 367-F e fls. 43 do livro n.º 380-F, foi declarada a dissolução
e liquidação da sociedade em epígrafe, em 19 de Maio de 2003.

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003798137

MARKET SHARE � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1630/010503; identificação de pessoa colectiva n.º 505281023;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/030714.

Certifico que, por escritura de 22 de Maio de 2003, lavrada no Car-
tório Notarial de Paços de Ferreira, a fls. 99 do livro n.º 301-E, foi
alterado o objecto da sociedade em epígrafe, tendo sido alterado o n.º 1 do
artigo 2.º do contrato social, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste na prestação de serviços na área de
tecnologias de informação, nomeadamente desenvolvimento de
software de gestão empresarial, desenvolvimento de manutenção de
sites na internet, elaboração de estudos de mercado e planos de
marketing. Formação profissional.

Foi depositado o contrato actualizado na sua redacção actualizada.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003798226
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MULTIHABILIDADES � MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2037/030122; identificação de pessoa colectiva n.º 506439216;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/030716.

Certifico que, por escritura de 20 de Junho de 2003, lavrada no
Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fls. 74 do livro n.º 304-E,
foi declarada a dissolução e liquidação da sociedade em epígrafe, em
20 de Junho de 2003.

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003798145

CARLOS RIBEIRO & SERAFIM RIBEIRO
INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1107/970319; identificação de pessoa colectiva n.º 503843652;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/030717.

Certifico que, por acta n.º 5 de 27 de Novembro de 2001, relativa-
mente à sociedade em epígrafe, foi efectuado registo de aumento de
capital, redenominação e alteração do pacto da sociedade, tendo em
consequência sido alterado o artigo 4.º, que ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Maurício
Coelho Ribeiro e Serafim Coelho Ribeiro.

Foi depositado o contrato actualizado na sua redacção actualizada.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003798390

LENDA � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1695/010723; identificação de pessoa colectiva n.º 505558327;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/030724.

Certifico que, por acta n.º 4 de 18 de Julho de 2003, cessou fun-
ções de gerente, Jorge Matos de Moura, em 18 de Julho de 2003, por
renúncia.

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003798200

PORTEME � PORTAS E DERIVADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 111/750321; identificação de pessoa colectiva n.º 500367418;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 15/030724.

Certifico que, por acta n.º 35 de 5 de Julho de 2003, em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o biénio
de 2003-2004, por deliberação de 5 de Julho de 2003.

Conselho de administração: presidente � Paulo Moutinho Martins,
casado; vogais � P2R � Consultores, L.da, representada por Pedro
José Dourado Ferreira, e Urânia Maria Costa da Silva, casada.

Fiscal único: efectivo � Ribeiro Pires & Sousa, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por Rui Alberto Machado de
Sousa, casado, revisor oficial de contas; suplente � Manuel Calvão
Pires, casado, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003798218

FISIORAIMONDA � CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
E RECUPERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2107/030725; identificação de pessoa colectiva n.º 506468666;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/030725.

Certifico que, entre Renata Filipa Silva Sampaio, Ricardo Manuel
Machado de Barros, Luís Miguel Beato Gomes Martins, todos soltei-
ros, maiores, e Carlos da Costa Carvalho, casado com Quitéria Lurdes
da Silva Campos, na comunhão de adquiridos, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma FISIORAIMONDA � Clínica de
Fisioterapia e Recuperação, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Carvalhido, freguesia de Raimonda,
concelho de Paços de Ferreira.

3� Por simples deliberação a gerência poderá transferir a sede social
para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto: fisioterapia e enfermagem.

3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em quatro quotas iguais
do valor nominal de 1250 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Renata Filipa Silva Sampaio, Carlos da Costa Carvalho,
Ricardo Manuel Machado de Barros, e Luís Miguel Beato Gomes
Martins.

4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, com ou sem vencimento de juros, conforme for deliberado
em assembleia geral.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 25 000 euros.

6.º

1 � A cessão de quotas é apenas livre entre sócios, carecendo a
cessão a estranhos do consentimento da sociedade, ficando conferido
a esta, em primeiro lugar, e em segundo lugar, aos sócios não cedentes,
o direito de preferência na aquisição.

2 � O projecto de cessão, incluindo o nome do cessionário, preço
de cedência todos os outros elementos determinantes da deliberação
de preferir, devem ser enviados pelo sócio à sociedade, em carta re-
gistada com aviso de recepção.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o sócio;
b) Sempre que qualquer sócio violar gravemente o pacto social ou

impedir o seu normal funcionamento;
c) Quando a quota tenha sido arrolada, penhorada, arrestada ou

sujeita a providência judicial ou legal de qualquer espécie ou dada em
garantia ou caução de qualquer obrigação.

2 � O preço da amortização no caso da alínea c) deste artigo, na
falta de acordo, é o que resultar de uma avaliação a realizar por uma
empresa de consultadoria, podendo a quantia que se mostrar devida
ser paga em seis prestações semestrais, iguais e sucessivas, sem juros,
vencendo-se a primeira um mês após a realização da respectiva
assembleia geral.

3 � Os sócios, no prazo de 30 dias a contar da deliberação da
amortização, poderão deliberar que em vez da quota amortizada se-
jam criadas várias quotas a ser alienadas aos sócios na proporção da
quota de cada um.

8.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, compete a um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, todos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,

é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.
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9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o des-
tino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003798579

HORLA NORTE IV � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1974/020523; identificação de pessoa colectiva n.º 505858681;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/030729.

Certifico que, por escritura de 29 de Abril de 2003, lavrada no
Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fls. 73 do livro n.º 299-E,
foi efectuado o aumento de capital da sociedade em epígrafe, tendo
em consequência sido alterados o corpo do artigo 1.º, os artigos 4.º e
7.º do contrato social, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Horla Norte IV � Imobiliária, S. A., e
tem a sua sede na Rua da Gandarela, 185, da freguesia de Freamunde,
concelho de Paços de Ferreira, sem prejuízo de a administração a
deslocar livremente dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 4.º

O capital social subscrito é de 795 100 euros, representado por
159 020 acções, estando já realizado o valor de 308 030 euros, de-
vendo o valor restante ser realizado no prazo de dois anos.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas prestações acessórias, para além das entradas,
nomeadamente através de prestações suplementares de capital até ao
montante de 1 000 000 de euros, ou de suprimentos, devendo o mon-
tante, elementos essenciais e o carácter oneroso ou gratuito, serem
fixados em assembleia geral.

Foi depositado o contrato actualizado na sua redacção actualizada.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003798617

HORLA NORTE � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1113/970404; identificação de pessoa colectiva n.º 503877204;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 14/030729.

Certifico que, por escritura de 29 de Abril de 2003, lavrada no
Cartório Notarial de Paço de Ferreira, a fls. 78 do livro n.º 299-E,
foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, tendo em consequência
sido alterados o n.º 1 do artigo 2.º e os artigos 4.º, 5.º e 7.º do contra-
to social, que ficaram com a seguinte redacção:

2.º

1 � A sua sede é na Rua de António Miranda, 98/100, freguesia de
Carvalhosa, concelho de Paços de Ferreira.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9975,94 euros, e está dividido em seis quotas, sendo uma de
7382,19 euros, pertencente à sócia Horla Norte IV � Imobiliária, S. A.;
e cinco iguais de 518,75 euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios, José Agostinho Martins da Silva Coelho, Manuel Martins da
Silva Coelho, Alzira da Glória Martins da Silva Coelho Nunes, Sandra
Marina Martins da Silva Coelho e Ana Cristina Martins da Silva
Coelho.

5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 500 000 euros.

7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, sendo a
sócia Horla Norte IV � Imobiliária, S. A., representada pelo gerente
José da Silva Coelho.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária e suficiente a assinatura do gerente José da Silva Coelho ou
as assinaturas conjuntas de três dos outros gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

Foi depositado o contrato actualizado na sua redacção actualizada.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003798641

INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO HORLA NORTE III, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1594/010117; identificação de pessoa colectiva n.º 505082217;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 21/030729.

Certifico que, por escritura de 29 de Abril de 2003, lavrada no
Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fls. 81 do livro n.º 299-E,
foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, tendo em consequência
sido alterados os artigos 4.º, 5.º e 9.º do contrato social, que ficaram
com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros e está dividido em seis quotas, sendo uma de 4600 euros,
pertencente à sócia Horla Norte IV � Imobiliária, S. A.; e cinco iguais
de 100 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, José Agostinho
Martins da Silva Coelho, Manuel Martins da Silva Coelho, Alzira da
Glória Martins da Silva Coelho Nunes, Sandra Marina Martins da Sil-
va Coelho e Ana Cristina Martins da Silva Coelho.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, sendo a
sócia Horla Norte IV � Imobiliária, S. A., representada pelo gerente
José da Silva Coelho.

2� Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária e suficiente a assinatura do gerente José da Silva Coelho ou
as assinaturas conjuntas de três dos outros gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

9.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 500 000 euros.

Foi depositado o contrato actualizado na sua redacção actualizada.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003798650

INDÚSTRIA DE ESTOFOS DA HORLA NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1334/990115; identificação de pessoa colectiva n.º 504351559;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 36/030729.

Certifico que, por escritura de 29 de Abril de 2003, lavrada no
Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fls. 84 do livro n.º 299-E,
foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, tendo em consequência
sido alterados o corpo do artigo 2.º e os artigos 4.º, 5.º e 8.º do con-
trato social, que ficaram com a seguinte redacção:

2.º

A sua sede é na Rua de António Miranda, 110/114, freguesia de
Carvalhosa, concelho de Paços de Ferreira.
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4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5985,60 euros e está dividido em seis quotas, sendo uma de
5485,60 euros, pertencente à sócia Horla Norte IV � Imobiliária, S. A.;
e cinco iguais de 100 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios
José Agostinho Martins da Silva Coelho, Manuel Martins da Silva
Coelho, Alzira da Glória Martins da Silva Coelho Nunes, Sandra Marina
Martins da Silva Coelho e Ana Cristina Martins da Silva Coelho.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, sendo a
sócia Horla Norte IV � Imobiliária, S. A., representada pelo gerente
José da Silva Coelho.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária e suficiente a assinatura do gerente José da Silva Coelho ou
as assinaturas conjuntas de três dos outros gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

8.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 500 000 euros.

Foi depositado o contrato actualizado na sua redacção actualizada.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003798633

COELHO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 80/740313; identificação de pessoa colectiva n.º 500065900;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 15; números e
data das apresentações: 28 e 29/030729.

Certifico que, por escritura de 29 de Abril de 2003, lavrada no
Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fls. 75 do livro n.º 299-E,
foi declarada a cessação de funções de gerente de Guilhermina Alice
Ferreira Martins, em 29 de Abril de 2003, por renúncia, e foi altera-
do o pacto da sociedade em epígrafe, tendo em consequência sido
alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º e aditado o artigo 9.º do contrato
social, que ficaram com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Coelho & Martins, L.da, e tem a sua
sede na Rua da Gandarela, 185, freguesia de Freamunde, concelho de
Paços de Ferreira.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
149 639,37 euros  e está dividido em seis quotas, sendo cinco iguais
de 7781,25 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Ma-
nuel Martins da Silva Coelho, Alzira da Glória Martins da Silva Coe-
lho Nunes, José Agostinho Martins da Silva Coelho, Ana Cristina
Martins da Silva Coelho e Sandra Marina Martins da Silva Coelho; e
uma de 110 733,12 euros, pertencente à sócia Horla Norte IV �
Imobiliária, S. A.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence a todos os sócios e ao gerente
José da Silva Coelho, nomeado pela sócia Horla Norte IV �
Imobiliária, S. A.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é obrigatória a assinatura do gerente José da Silva Coelho ou as
assinaturas conjuntas de três dos outros gerentes.

9.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 500 000 euros.

Foi depositado o contrato actualizado na sua redacção actualizada.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003798668

CÉSAR DE JESUS ROCHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2106/030725; identificação de pessoa colectiva n.º 506646548;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030725.

Certifico que, César de Jesus da Silva Rocha, casado com Isabel
Maria Pinto de Matos Rocha, na comunhão de adquiridos, constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma César de Jesus Rocha, Unipes-
soal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua Nova de Ferreiró, na freguesia de
Ferreira, concelho de Paços de Ferreira.

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 de vestuário em série.

ARTIGO 3.º

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

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao sócio ou a não sócios, ficando aquele
desde já, nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, 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 regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003798374

IRMÃOS TORRES DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1583/001221; identificação de pessoa colectiva n.º 505215586;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2001658656

ALUMÍNIOS PRIMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1476/000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504896245;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2001658940
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CARPINTARIA SOUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1687/010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505544920;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2001655789

MANUEL DA SILVA GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1706/010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505570122;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003800441

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
MÁRIO DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1640/010510; identificação de pessoa colectiva n.º 505445816;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2001658753

JOAQUIM FERREIRA COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1717/010726; identificação de pessoa colectiva n.º 505517485;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2001658885

J. F. S. � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1497/000529; identificação de pessoa colectiva n.º 504836960;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003803700

ANTÓNIO ALVES DE SOUSA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 145/760506; identificação de pessoa colectiva n.º 500433828;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003803696

GRANITOS PACENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 90/740913; identificação de pessoa colectiva n.º 500359520;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003798234

MOLIDEI � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 601/890818; identificação de pessoa colectiva n.º 502205008;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003798250

HENRIQUE & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 271/810309; identificação de pessoa colectiva n.º 501145060;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003798404

LEITÃO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 621/900222; identificação de pessoa colectiva n.º 502305126;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003802126

ESTOFOS APS DE ARMÉNIO PINTO SEIXAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1179/971211; identificação de pessoa colectiva n.º 504015532;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003802088
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JOSÉ MANUEL MAGALHÃES MOREIRA LOBO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 936/941110; identificação de pessoa colectiva n.º 503290882;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003802070

ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE
AFONSO MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 416/860910; identificação de pessoa colectiva n.º 501711104;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003802142

PLACAPAÇOS � CONSTRUÇÕES MODERNAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 656/900921; identificação de pessoa colectiva n.º 502417099;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003802134

VILELA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 268/810217; identificação de pessoa colectiva n.º 501139753;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003802118

LIGNARIA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 927/940909; identificação de pessoa colectiva n.º 503259160;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003802053

CONFECÇÕES H. C., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 387/851010; identificação de pessoa colectiva n.º 501561714;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003798420

MANUEL ALMEIDA FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 379/850627; identificação de pessoa colectiva n.º 501532846;
data: 030620.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003798439

PAREDES

TÁXIS CENTRAIS DE CÊTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 108/
670928; identificação de pessoa colectiva n.º 500909636; data da
apresentação: 030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2002.

Está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 1000097348

PORTO � 1.A SECÇÃO

FS E AV � ARTE CONTEMPORÂNEA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 817/20030905; identificação de pessoa colectiva n.º 506658244;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20030905; pasta
n.º 12 817.

Certifico que, por escritura de 29 de Julho de 2003, no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, entre Manuel Fernando Oliveira da
Silva, e André Manuel Viana da Silva, cujo contrato é do seguinte
teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FS e AV � Arte Contemporâ-
nea, L.da,com sede na Rua de Cândido dos Reis, 30, freguesia de Vitó-
ria, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de obras de arte, sua edição,
publicação e divulgação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez 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, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeada gerente a não sócia Ana Maria Martins
Careto Viana Oliveira da Silva, casada, residente na Rua de
Morentães,40, freguesia de São Cosme, concelho de Gondomar.

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

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

ARTIGO 5.º

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

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 respecti-
va 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 só-

cio;
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 ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

9 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002148490

CLEAL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 266/020619; identificação de pessoa colectiva n.º 506135594;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/20030908; pasta
n.º 12 266.

Certifico que, por escritura de 4 de Setembro de 2003, no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto, foi altera-
do o artigo 2.º e o n.º 2 do artigo 4.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de bens imóveis e re-
venda dos mesmos adquiridos para esse fim; administração de bens
imóveis; comércio, importação, exportação, representação e agente

do comércio por grosso de uma grande variedade de produtos, nome-
adamente equipamentos industriais e comerciais.

ARTIGO 4.º

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

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

10 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002148520

FIXROAD � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 779/030725; identificação de pessoa colectiva n.º 506643727;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20030725; pasta
n.º 12 779.

Certifico que, por escritura de 17 de Julho de 2003, no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, entre Jorge Pedro de Brito Azevedo,
Joaquim Ernesto Queirós Pinto, e Manuel Domingos Monteiro de
Oliveira, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FIXROAD � Transportes de
Mercadorias, L.da, com sede na Rua do Salgueiral, 239, freguesia de
Paranhos, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no transporte rodoviário de mercadorias
por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e está dividido em três quotas iguais do valor nominal de
2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Jorge Pedro de Brito
Azevedo e Joaquim Ernesto Queirós Pinto.

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

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

ARTIGO 5.º

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

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 cedida
sem o consentimento da sociedade.
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ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Declararam ainda os outorgantes que, o transporte rodoviário de
mercadorias, a que se refere o objecto da sociedade, será efectuado
apenas por meio de veículos automóveis ligeiros, com peso bruto igual
ou inferior a 3,5 toneladas.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

5 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148074

EGIC � EMPRESA DE GESTÃO IMOBILIÁRIA
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 571/901219; identificação de pessoa colectiva
n.º 502465433; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 64/
20020326; pasta n.º 6369.

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

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 4$ em reservas livres.
Capital: 374 098,44 euros.
Sócios e quotas: Imacar � Imobiliária e Construção, L.da, com uma

quota de 187 049,22 euros; Sociedade Agrícola Quinta do Covão, L.da,
com uma quota de 93 524,61 euros; e Sociedade Agrícola Porta da
Igreja, L.da, com uma quota de 93 524,61 euros.

O pacto social encontra-se depositado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

19 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 1000237638

BESSA & BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 911/860214; identificação de pessoa colectiva
n.º 501631569; número e data da apresentação: 775/030626; pas-
ta n.º 19 286.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

11 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002344442

ALUMANOS � CONSTRUÇÕES E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1220/930506; identificação de pessoa colectiva n.º 502989149;
número e data da apresentação: 772/030626; pasta n.º 1220.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

11 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002344426

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DE REI RAMIRO
DE GRAÇA PARECE & S. A., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2587/941013; identificação de pessoa colectiva n.º 503286494;
número e data da apresentação: 773/030626; pasta n.º 2587.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

11 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002344434

CLÍNICA VASCULAR DR. RUI MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 348/0020822; identificação de pessoa colectiva n.º 506088340;
número e data da apresentação: 770/030626; pasta n.º 12 348.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

11 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2000627919

EMPIEUROPA � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 851/890608; identificação de pessoa colectiva n.º 502171715;
número e data da apresentação: 771/030626; pasta n.º 17 364.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

11 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002344469

CLUB TOUR � VIAGENS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 820/880630; identificação de pessoa colectiva n.º 502000252;
número e data da apresentação: 866/030626; pasta n.º 3972.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002628912

ARTUR AZENHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 743/660902; identificação de pessoa colectiva n.º 500031452;
número e data da apresentação: 864/030626; pasta n.º 19 342.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002202516

CLUB-TOUR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7784/990528; identificação de pessoa colectiva n.º 504454382;
número e data da apresentação: 865/030626; pasta n.º 7784.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002628904
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AMALIND � ALUGUER DE MÁQUINAS
PARA LIMPEZA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8331/991111; identificação de pessoa colectiva n.º 504631616;
número e data da apresentação: 863/030626; pasta n.º 8331.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002167494

FRANJOPA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7291/981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504538365;
número e data da apresentação: 860/030626; pasta n.º 7291.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002628866

CARLOS VARELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 794/880219; identificação de pessoa colectiva n.º 501936564;
número e data da apresentação: 859/030626; pasta n.º 10 308.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002628793

A. J. M. S. � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8257/991019; identificação de pessoa colectiva n.º 504659979;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/20030730; pas-
ta n.º 8257.

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

Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Julho de 2003.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

11 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148112

APRENDER A APRENDER � GABINETE DE APOIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9057/000609; identificação de pessoa colectiva n.º 504945408;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20030731; pasta n.º 9057.

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

Sede: deslocada para a Rua de Alexandre Herculano, 341, 3.º, sala
10, Porto.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

11 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148139

BUFETE S. DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2567/941010; identificação de pessoa colectiva n.º 503292613;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 5/20030801; pas-
ta n.º 2567.

Certifico que, por escritura de 28 de Novembro de 2002, no 8.º
Cartório Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe, foram altera-
dos os artigos 3.º e n.º 1 e n.º 2 do artigo 6.º, ficando com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
69 831,71 euros corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 34 915,86 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Pasquaele Vitale, e Maria Amélia de Almeida dos Santos Pereira Vitale.

ARTIGO 6.º

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

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos, contratos e docu-
mentos que envolvam responsabilidade para a sociedade, é suficiente
a assinatura de um gerente.

Declararam a primeira e segunda outorgantes mulheres que, autori-
zam os seus maridos, a realizarem as presentes cessões de quotas, dado
se tratarem de bens próprios deles, cedentes.

Declararam ainda os outorgantes que, a sociedade não possui bens
imóveis.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem na com-
petente Conservatória e no prazo de três meses a contar de hoje, o
registo destes actos.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

11 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148163

CONSTRUÇÕES PERCRESTUMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 009/020326; identificação de pessoa colectiva n.º 505921561;
número e data da apresentação: 807/030626; pasta n.º 12 009.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002297940

ALBINO LEITÃO E COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3288/950612; identificação de pessoa colectiva n.º 503454893;
número e data da apresentação: 808/030626; pasta n.º 3288.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002297916
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CAROLINA NEVES DA COSTA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13/920207; identificação de pessoa colectiva n.º 502694190;
número e data da apresentação: 806/030626; pasta n.º 13.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002297983

DISTRICOL � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE COLCHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 223/870928; identificação de pessoa colectiva n.º 501890734;
número e data da apresentação: 801/030626; pasta n.º 17 347.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2003802223

ABRAGÃOTEX � INDÚSTRIA DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto,1.ª Secção. Matrícula
n.º 9532/001019; identificação de pessoa colectiva n.º 503123978;
número e data da apresentação: 800/030626; pasta n.º 9532.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2003838546

AR DE PRAIA � TRATAMENTO ESTÉTICA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6700/980604; identificação de pessoa colectiva n.º 504170120;
número e data da apresentação: 795/030626; pasta n.º 6700.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002628300

FIANDHER � MALHAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6643/980519; identificação de pessoa colectiva n.º 504169785;
número e data da apresentação: 796/030626; pasta n.º 6643.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002628297

CLEANWEAR � LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7426/990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504510584;
número e data da apresentação: 793/030626; pasta n.º 7426.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002628270

A. C. PAIS TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 876/550225; identificação de pessoa colectiva
n.º 500000590; número e data da apresentação: 794/030626;
pasta n.º 5774.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002628289

CRISTINA SOUSA E MANUELA CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5024/970124; identificação de pessoa colectiva
n.º 503805017; número e data da apresentação: 791/030626;
pasta n.º 5024.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002179271

CSNJ � CARPINTARIA E SERRAÇÃO NOVE DE JULHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 475/780119; identificação de pessoa colectiva
n.º 500715114; número e data da apresentação: 792/030626; pas-
ta n.º 17 494.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2002179328

A. LOPES DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 532/790302; identificação de pessoa colectiva
n.º 500853916; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 3/
20030804; pasta n.º 7532.

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

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 502 410$, por incorporação de reservas livres.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Augésio Joaquim Lopes da Rocha, com uma quota

de 2500 euros; Duarte Nuno Guedes da Rocha, com uma quota de
2000 euros; e Maria Ilda Guedes da Rocha, com uma quota de
500 euros.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

12 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148236
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EMPRESA DE GRANITOS POLIDOS E CANTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 739/451207; identificação de pessoa colectiva n.º 500095264;
número e data da apresentação: PC. 67/030429; pasta n.º 11 860.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

12 de Agosto de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível). 2002148252

EMPIEUROPA � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 851/890608; identificação de pessoa colectiva
n.º 502171715; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 18/
20030804; pasta n.º 17 364.

Certifico que, por escritura de 17 de Julho de 2003, no 8.º Cartório
Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Abril de 2003.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

12 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148244

BONNEVILLE OLIVEIRA � SISTEMAS HIDRÁULICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 208/900803; identificação de pessoa colectiva
n.º 502395400; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12, inscrição
n.º 15 e inscrição n.º 17; números e data das apresentações: 4 Of.
6/20030805; pasta n.º 3066.

Certifico que, por escritura de 27 de Junho de 2003, no Cartório
Notarial de Vila do Conde, a sociedade em epígrafe, mudou a denomi-
nação e em consequência foi alterado o corpo do artigo 1.º, ficando
com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação Bombas Wilo � Salmson Por-
tugal � Sistemas Hidráulicos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Álva-
res Cabral, 250/254, da freguesia de Cedofeita, do concelho do Porto.

Mais certifico que:
Cessação de funções de gerente de Bertrand Denis Joseph Duval,

por renúncia em 30 de Julho de 2003.
Designação de gerentes de Christof Alexander Stech, residente em

D-30 938, Burgwedel, Schrotgang, 10, Alemanha; e Elena Giuseppina
Ângela Piatti, solteira, maior, residente em 22 bis, Avenue Joseph
Froment, 92 250, La Garenne, Colombes, France.

Data: 19 de Maio de 2003.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

13 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148260

CASA DOS PEDROS � TURISMO DE HABITAÇÃO
E RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5141/970227; identificação de pessoa colectiva n.º 503846228; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20030806; pasta n.º 5141.

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

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$ em dinheiro, na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Rosa Alzira Lourenço Ferreira, com uma quota de

947,50 euros; Maria Amália Lourenço Dias Ferreira Abrantes, com
uma quota de 947,50 euros; Pedro Lourenço Dias Ferreira, com uma
quota de 947,50 euros; Marisa Dias Ferreira Correia de Paiva, com
uma quota de 473,75 euros; Diana Dias Ferreira Correia de Paiva, com
uma quota de 473,75 euros; Ana Rita Ferreira dos Santos, com uma
quota de 473,75 euros; Pedro António Ferreira de Almeida, com uma
quota de 473,75 euros; André Teixeira da Silva, com uma quota de
131,25 euros; e Ana Teixeira da Silva, com uma quota de 131,25 euros.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

13 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148279

ARMINDO AUGUSTO CERQUEIRA DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 788/20030806; identificação de pessoa colectiva n.º 503871893;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/20030806; pasta
n.º 12 788.

Certifico que, por escritura de 27 de Maio de 2003, no 1.º Cartório
Notarial de Competência Especializada de Aveiro, na sociedade em
epígrafe, foi alterado o corpo do artigo 1.º, ficando com a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade com a denominação Armindo Augusto Cerqueira de
Sousa, L.da, tem a sua sede na Praça de 9 de Abril, 49-B, da freguesia
de Paranhos, concelho do Porto.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

13 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002150540

DAVID & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 933/790619; identificação de pessoa colectiva n.º 500881480; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20030806; pasta n.º 6625.

Certifico que, por escritura de 25 de Julho de 2003, no 2.º Cartório
Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
social com a importância de 23 004,80 euros em dinheiro e partes
iguais, ficando em consequência o artigo 3.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 25 000 euros e cor-
respondente à soma de duas quotas iguais de 12 500 euros cada, uma
de cada um dos sócios, António de Lima Pereira David e António
Teixeira Guedes.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

13 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148287

FASANO � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 790/20030806; identificação de pessoa colectiva
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n.º 503655910; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 6/
20030806; pasta n.º 12 790.

Certifico que, por escritura de 12 de Fevereiro de 2003, no 2.º
Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia, na sociedade em epígrafe, foi
aumentado o capital social com a importância de 15 000 euros em
dinheiro quanto a 14 250 euros, pela sócia Sandra Helena, e 750 euros,
pela sócia Ana Lúcia, ficando em consequência os artigos 1.º e 3.º com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FASANO � Comércio Interna-
cional, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Vanzeleres, 94, freguesia de
Cedofeita, concelho do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros, dividido em duas quotas: uma no valor de 23 750 euros,
da sócia Sandra Helena Gonçalves de Sá; e uma no valor de 1250 euros,
da sócia Ana Lúcia Gonçalves de Sá Oliveira.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

13 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148295

ARRAIAL � RESTAURANTE, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 410/901017; identificação de pessoa colectiva n.º 502430800;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 12/20030807; pas-
ta n.º 5900.

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

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, subscrito em reservas livres.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: António Carvalho Correia, com uma quota de

3750 euros; Marco António Ferreira Correia, com uma quota de
750 euros; e Lúcia Regina Ferreira Correia de Azevedo, com uma quota
de 500 euros.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

14 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148317

ACADEMIA JOSÉ MOREIRA DA SILVA
COOPERATIVA DE ESTUDOS DE ECONOMIA SOCIAL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 390/890524; identificação de pessoa colectiva n.º 502162627;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 13/20030804; pas-
ta n.º 15 754.

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

Redenominação e alteração.
Artigos alterados: 2.º, 5.º, 6.º, 7.º, 37.º e 44.º
Sede: Complexo Intercooperativo da Cooperativa dos Pedreiros, Rua

da Alegria, 598, Porto.
Capital: variável e ilimitado, no valor mínimo de 2500 euros, é

constituído por títulos nominativos, no valor unitário de 25 euros.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

14 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148341

DOIS SEIS OITO � MANEQUINS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 6703/
980605; identificação de pessoa colectiva n.º 504171461; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 11/20030808; pasta n.º 6703.

Certifico que, por escritura de 6 de Agosto de 2003, no 9.º Cartório
Notarial do Porto, foi aumentado o capital social com a importância
de 45 000 euros em dinheiro, na proporção das respectivas quotas, fi-
cando em consequência o artigo 3.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros e está dividido em duas quotas iguais, no valor nominal
de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ único. Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos e condições estabelecidos em assembleia geral.

Declarou finalmente o outorgante marido sob sua inteira responsa-
bilidade e na qualidade de gerente da sociedade, que aquelas entradas já
se encontram realizadas, e que não é exigida por lei, nem pelo con-
trato ou deliberação social, a realização de quaisquer outras.

Adverti os outorgantes de que deverão requerer, na competente
Conservatória do Registo Comercial e no prazo de três meses, o re-
gisto deste acto.

Arquivo: certidão, comprovativa da qualidade de únicos sócios,
capital e quotas.

Esta escritura foi lida e o seu conteúdo explicado aos outorgantes.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

14 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148325

AZULIMA � COMÉRCIO DE AZULEJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 426/91120; identificação de pessoa colectiva n.º 502645687;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 14/20030808; pas-
ta n.º 8295.

Certifico que, por escritura de 13 de Março de 2002, no Cartório
Notarial de Sever do Vouga, foi aumentado o capital com a impor-
tância de 20 012,03 euros em dinheiro, subscrito quanto a
9009,02 euros, pelo sócio Manuel António Vieira Ventura de Sousa, e
11 003,01 euros, pelo sócio Mário António de Oliveira Mesquita, e em
consequência alterado o artigo 3.º, ficando com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros, representado por duas quotas: uma do valor nominal de
12 750 euros, pertencente ao sócio Manuel António Vieira Ventura
de Sousa; e outra do valor nominal de 12 250 euros, pertencente ao
sócio Mário António de Oliveira Mesquita.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

14 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148350

CONSULTÓRIO DE MEDICINA DENTÁRIA
MICAELA GIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8064/990817; identificação de pessoa colectiva n.º 504525492;
número e data da apresentação: 812/030626; pasta n.º 8064.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 1000237701
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ARKPLUS � CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 171/020509; identificação de pessoa colectiva n.º 506020789;
número e data da apresentação: 809/030626; pasta n.º 12 171.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 1000237698

FAUTO � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3928/960119; identificação de pessoa colectiva n.º 503580597;
número e data da apresentação: 810/030626; pasta n.º 3928.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 1000237697

ARTUR MANUEL E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 478/770102; identificação de pessoa colectiva n.º 500434603;
número e data da apresentação: 861/030626; pasta n.º 14 502.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 1000237695

FREICAL � PROJECTO E MONTAGENS DE ESTRUTURAS
METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7700/990505; identificação de pessoa colectiva n.º 504364642;
número e data da apresentação: 867/030626; pasta n.º 7700.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 1000237694

FIRMAWARE � INFORMÁTICA E ASSESSORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 859/930105; identificação de pessoa colectiva n.º 502910909;
número e data da apresentação: 784/030626; pasta n.º 859.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 1000237692

CHAPÉU DE PALHA � JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7148/881028; identificação de pessoa colectiva n.º 504274740;
número e data da apresentação: 561/030626; pasta n.º 7148.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 1000237693

CONSTANÇA VASCONCELOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7743/990518; identificação de pessoa colectiva n.º 504393120;
número e data da apresentação: 787/030626; pasta n.º 7743.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 1000237690

FONTE ARCADA � PASTELARIA E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2111/940411; identificação de pessoa colectiva n.º 503182290;
número e data da apresentação: 788/030626; pasta n.º 2111.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 1000237687

AMORIM E GOMES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5276/970410; identificação de pessoa colectiva n.º 503871460;
número e data da apresentação: 797/030626; pasta n.º 5276.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 1000237685

ANTÓNIO AMARAL E MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 384/520402; identificação de pessoa colectiva n.º 500275688;
número e data da apresentação: 802/030626; pasta n.º 10 406.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 1000237680

CENTRO DE CARDIOLOGIA DR. RUI PAULA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7299/981229; identificação de pessoa colectiva n.º 504549901;
número e data da apresentação: 799/030626; pasta n.º 7299.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 1000237678
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BAIXATEX � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 416/890329; identificação de pessoa colectiva n.º 502132647;
número e data da apresentação: 804/030626; pasta n.º 5605.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 1000237675

CRISPIM DE OLIVEIRA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 521/790301; identificação de pessoa colectiva n.º 500846898;
número e data da apresentação: 803/030626; pasta n.º 8108.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 1000237673

CAFETARIA E PASTELARIA BARÃO DE S. COSME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 189/910829; identificação de pessoa colectiva n.º 502610689;
número e data da apresentação: 805/030626; pasta n.º 7615.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 1000237671

CIMERTEX � SOCIEDADE DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 866/640423; identificação de pessoa colectiva n.º 500726531;
número e data da prestação de contas: 813/260603; pasta n.º 3805.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000237669

CIMERTEX INDÚSTRIA � COMPONENTES
E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 548/901207; identificação de pessoa colectiva n.º 502458712;
número e data da prestação de contas: 814/260603; pasta n.º 6357.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000237667

ADEMIS � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5453/970604; identificação de pessoa colectiva n.º 503902012;
número e data da prestação de contas: 811/260603; pasta n.º 5453.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000237664

AL-REI MULTISERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 829/900202; identificação de pessoa colectiva n.º 502282576;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 4/20030801; pasta
n.º 1111.

Certifico que por escritura de 14 de Janeiro de 2002 no 9.º Cartó-
rio Notarial do Porto, foi posteriormente rectificada por escritura de
9 de Julho de 2003 no mesmo Cartório foi aumentado o capital soci-
al com a importância de 9736,78 euros, sendo 9676,68 euros por
incorporação de prestações suplementares e 60,10 euros em dinheiro
na proporção das quotas, tendo alterado os artigos 1.º, 2.º e 3.º do
respectivo contrato ficando com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Al-Rei Consulting, L.da, com sede
na Rua de Camões, 218, 2.º, sala 6, freguesia de Santo Ildefonso,
concelho do Porto.

2 � A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral, trans-
ferir a sua sede para outro local e abrir e encerrar filiais, agências,
delegações ou sucursais.

2.º

O seu objecto consiste na consultoria para os negócios e a gestão,
consultoria fiscal, consultoria para a saúde humana, nomeadamente a
prática clínica em ambulatório. Edição de revistas e outras publica-
ções periódicas. Formação profissional. Actividades imobiliárias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, encontra-se dividido em duas quotas, uma do valor
nominal de 8333,33 euros, pertencente ao sócio Manuel Reinaldo
Mâncio da Costa, e outra do valor nominal de 16 666,67 euros per-
tencente à sócia Clarisse da Conceição Pereira Gonçalves.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

12 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148198

A TOPA � SERIGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 788/820723; identificação de pessoa colectiva n.º 501301810;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 257/20020327; pasta
n.º 13 749.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 2410$ em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Manuel Rui Ferreira Leite, com 4500 euros;

António Rodrigues Leite e Carolina Ferreira Abel Leite com 500 euros,
cada um.

21 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2002148210

ADEGA CANTAREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 878/910225; identificação de pessoa colectiva
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n.º 502505915; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: 5 e 6/20030807; pasta
n.º 7133.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerentes de Adriano Pinto Soares, Pedro da
Conceição e António Martins da Silva, renúncia.

Data: 17 de Dezembro de 1992.
Designação de gerentes: Maria Helena Ferreira de Matos, residente

na freguesia de Raiva, Castelo de Paiva, e Jorge Manuel Teixeira
Moreira residente na freguesia de Sobrado, Castelo de Paiva.

Data: 17 de Dezembro de 1992.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

14 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148333

DIAS & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1340/890821; identificação de pessoa colectiva n.º 502207175;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/20030902; pasta
n.º 10 512.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de gerente de Maria de La Salete Pereira Dias,

por renúncia em 20 de Dezembro de 2002.

É o que cumpre certificar.

4 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2000651917

BARRIGAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9419/000920; identificação de pessoa colectiva n.º 505112655;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20030902; pasta n.º 9419.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de gerente de Amândio Herculano Fernandes

Vaz, por renúncia em 4 de Agosto de 2003.

É o que cumpre certificar.

4 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002192650

ENG.º ANTÓNIO GIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 537/740104; identificação de pessoa colectiva n.º 500345872;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20030902; pasta n.º 9714.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de gerente de Maria Elvira Lemos de Maga-

lhães Girão Marques, por renúncia em 8 de Julho de 2003.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

14 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148368

A. PEREIRA & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6037/071217; identificação de pessoa colectiva n.º 504034995;

inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/20030902; pasta
n.º 6037.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Aumento e redenominação.
Reforço: 9640$ em reservas livres.
Capital: 20 000 euros integralmente realizado.
Sócios e quotas:
1) Altino Mateus Pereira, com uma quota de 10 000 euros.
2) Paulo José Rente de Moura, com uma quota de 10 000 euros.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

4 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002148376

A & R � JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 108/860327; identificação de pessoa colectiva n.º 501635203;
número e data da prestação de contas: 782/260603; pasta n.º 19 240.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

11 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002165637

ALTAMIRO DE PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 383/841226; identificação de pessoa colectiva n.º 501480595;
número e data da prestação de contas: 781/260603; pasta n.º 6503.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

11 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002165629

ERNESTO MANUEL SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 034/20011003; identificação de pessoa colectiva n.º 505336170;
número e data da prestação de contas: 778/260603; pasta n.º 11 034.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

11 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002628017

DR. J. PAIVA VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9780/010110; identificação de pessoa colectiva n.º 505232375;
número e data da prestação de contas: 779/260603; pasta n.º 9780.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

11 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003010998

ESTRADA VELHA � IMOBILIÁRIA E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8773/000317; identificação de pessoa colectiva n.º 504860810;
número e data da prestação de contas: 776/260603; pasta n.º 8773.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

11 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002189269

CASA AZUL � IMOBILIÁRIA E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8774/000317; identificação de pessoa colectiva n.º 504858491;
número e data da prestação de contas: 777/260603; pasta n.º 8774.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2002.

11 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002189293

BELIM � INDÚSTRIA METALÚRGICA
DO MONTE DA BELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 109/730316; identificação de pessoa colectiva n.º 500043868;
número e data da prestação de contas: 774/260603; pasta n.º 21 475.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

11 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002344450

DOMINGOS TAVARES, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 39 175/
850424; identificação de pessoa colectiva n.º 501763678; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 13/20030801; pasta n.º 21 433.

Certifico que por escritura de 23 de Julho de 2003 no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto na socieda-
de em epígrafe foi alterado o artigo 2.º ficando em consequência com
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste especificamente na prestação de serviços
de arquitectura e edição de livros de arquitectura.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

11 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148180

ANTÍLIA EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 12 814/
20030903; identificação de pessoa colectiva n.º 506488292; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/20030903; pasta n.º 12 814.

Certifico que por escritura de 17 de Julho de 2003 no 7.º Cartório
Notarial do Porto foi constituída a sociedade em epígrafe entre
António Fernando Smolsky Vilas-Boas Alvim, Miguel de Noronha de
Vilas-Boas e Alvim, Alberto Maria de Meirelles Sampaio de Araújo
Lima, Artur Fernando Pires Nunes da Silva e José Luís Paulo Henriques,
cujo contrato é do seguinte teor:

Pacto social

ARTIGO 1.º

Firma

1 � A sociedade adopta a firma Antília Editora, L.da, e tem a sua
sede social na Rua de 15 de Novembro, 43, 2.º, da freguesia de
Cedofeita, da cidade e concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outra localidade dentro do mesmo concelho
ou de qualquer concelho limítrofe; do mesmo modo, a gerência terá a
faculdade de abrir, transferir ou encerrar sucursais, filiais, agências ou
qualquer outra forma de representação social, em qualquer parte do
território nacional.

ARTIGO 2.º

Objecto social

1 � O objecto social consiste na edição, publicação e comercia-
lização de livros e obras escritas.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em cinco quotas com os valores nominais, res-
pectivamente, de 500 euros, pertencente ao sócio António Fernando
Smolsky Vilas-Boas e Alvim, 750 euros, pertencente ao sócio Miguel
de Noronha de Vilas-Boas e Alvim, 1250 euros, pertencente ao sócio
Alberto Maria de Meirelles Sampaio de Araújo Lima, 1250 euros,
pertencente ao sócio Artur Fernando Pires Nunes da Silva, e
1250 euros, pertencente ao sócio José Luís Paulo Henriques.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global equivalente a 10 vezes o valor do capital
social à data da respectiva deliberação, aliás, 50 000 euros.

ARTIGO 5.º

Administração da sociedade

1 � A gerência da sociedade será composta por dois membros, que
poderão ser não sócios, eleitos bienalmente em assembleia geral, sem
prejuízo do disposto no número seguinte.

2 � Para o primeiro biénio ficam desde já nomeados gerentes da
sociedade os sócios Alberto Maria de Meirelles Sampaio de Araújo
Lima e Artur Fernando Pires Nunes da Silva.

3 � A todo o momento, o número de membros que compõem a
gerência poderá ser aumentado ou reduzido por deliberação dos sócios
em assembleia geral, tomada por maioria simples.

4 � A gerência será remunerada ou não consoante e nos termos
do que for deliberado em assembleia geral.

5 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de qualquer dos gerentes; passando a gerência a ser com-
posta por mais de dois membros, a sociedade obrigar-se-á pela assina-
tura conjunta de dois gerentes; nos actos de mero expediente será,
em qualquer caso, bastante a assinatura de um gerente.

6 � Em ampliação dos poderes normais da gerência, esta poderá,
por si só, deliberar e praticar os seguintes actos:

a) Vender, comprar ou trocar veículos automóveis da e para so-
ciedade;

b) Tomar de arrendamento e comodato quaisquer locais para a
sociedade, bem como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo.
7 � É vedado à gerência obrigar a sociedade em quaisquer actos ou

contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de favor,
avais ou fianças.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão direito de preferência na cessão de quotas, seja a só-
cios seja a não sócios.

3 � O sócio que pretender ceder a sua quota deve comunicar aos
demais sócios e à sociedade, por carta registada com aviso de recep-
ção, o projecto de venda, a identidade do cessionário interessado e as
demais condições da cedência.

4 � Recebida a comunicação, deve o direito de preferência ser
exercido no prazo de 30 dias ou de 60 dias, consoante o interessado
seja um sócio ou a sociedade, mediante declaração remetida ao obri-
gado à preferência, por carta registada com aviso de recepção.
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5 � Havendo mais que um sócio a preferir, todos os interessados
participarão na aquisição da quota cedenda na proporção das partici-
pações que cada um já detenha no capital social.

6 � Serão nulas e de nenhum efeito perante a sociedade as cessões
de quotas feitas com violação do estipulado nos números anteriores.

7 � Salvo consentimento escrito da sociedade, não são admitidas
as transmissões gratuitas de quotas ou por troca.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

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

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Lucros

No final de cada exercício, os lucros líquidos apurados, depois de
deduzida a percentagem para o fundo de reserva legal e feitas outras
deduções que se entendam necessárias, terão o destino e/ou a aplica-
ção que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Normas dispositivas

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibera-
ção dos sócios, aprovada por maioria qualificada de dois terços do
respectivo capital social, salvo nos casos em que contrariem o dis-
posto no contrato de sociedade.

É o que cumpre certificar.

5 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002148384

COEPAR � CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES
DE CAPITAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5004/970121; identificação de pessoa colectiva n.º 503806153;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 6/20030903; pasta n.º 5004.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Deliberação de aprovação do projecto cisão-fusão.
Data: 16 de Agosto de 2003.

É o que cumpre certificar.

5 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002148392

BATIS � COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 815/20030904; identificação de pessoa colectiva
n.º 506548082; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20030904; pasta n.º 12 815.

Certifico que por escritura de 4 de Abril de 2003 no 6.º Cartório
Notarial do Porto foi constituída a sociedade em epígrafe entre Filipa
Ferraz Batista e António Adolfo Pinto Baldaia, cujo contrato é do
seguinte teor:

Estatutos da sociedade comercial por quotas, elaborado
nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma BATIS � Comércio, Serviços e
Imobiliária, L.da

2 � A sede social é no Porto, na Avenida da Boavista, 280, 5.º,
esquerdo, centro, freguesia de Cedofeita.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,

assim como estabelecer, transferir ou encerra agências, filiais, sucur-
sais, delegações ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na promoção, gestão e execução
de empreendimentos e investimentos industriais, imobiliários e de
construção civil e obras públicas, prestação de serviços de consultadoria
e assessoria de empresas, compra e venda de imóveis para revenda e
seu arrendamento, importação, exportação, distribuição e represen-
tação de produtos e equipamentos para a indústria e comércio, e alu-
guer de máquinas e equipamentos.

ARTIGO 3.º

Participação e associação

Mediante deliberação dos sócios, a sociedade poderá participar no
capital de outras sociedades, ainda que com objecto social diferente,
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a quaisquer
agrupamentos complementares de empresas. associações em partici-
pação ou consórcios ou entidades de natureza semelhante.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
4900 euros da sócia Filipa Ferraz Batista e outra de 100 euros do sócio
António Adolfo Pinto Baldaia.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

1 � Poderão ser exigidas aos sócios, e na proporção das suas quo-
tas, prestações suplementares de capital até ao limite máximo cor-
respondente a cinco vezes o capital social.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, cujos juros
e termos de reembolso serão fixados em assembleia geral.

3 � A exigibilidade de prestações suplementares depende de deli-
beração dos sócios tomada por maioria simples dos votos correspon-
dentes ao capital social, que fixará igualmente o montante tornado
exigível e o prazo de prestação.

ARTIGO 6.º

Divisão e cessão de quotas

1 � Em caso de cessão de quotas a terceiros será necessário o
consentimento prévio da sociedade, sendo que fica reservado a esta o
direito de preferência na sua aquisição.

2 � Na falta de consentimento, a sociedade obriga-se a adquirir ou
amortizar tal quota pelo valor do último balanço aprovado, acrescido
da quota parte correspondente aos fundos de reserva.

3 � A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qual-
quer sócio, continuando com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros
do falecido, ou representante do interdito, devendo os contitulares de
qualquer quota nomear um, de entre si, que a todos represente na
sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 � A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos e
por deliberação, por maioria simples, da assembleia geral da socie-
dade:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por morte ou interdição do respectivo titular;
c) Em caso de arresto, penhora ou outra forma de apreensão judi-

cial, e ainda em caso de falência do respectivo titular;
d) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens

de qualquer sócio, a respectiva quota não lhe fique a pertencer por
inteiro;

e) Por recusa do consentimento da sociedade em pretendida cessão
de quotas a favor de estranhos.

2 � A amortização de quotas terá como contrapartida o valor
resultante do último balanço aprovado e parte correspondente aos
fundos de reserva, salvo o preceituado em disposições legais impera-
tivas.

3 � O pagamento da contrapartida da amortização poderá ser
fraccionado em quatro prestações semestrais e iguais, salvo o precei-
tuado em disposições legais imperativas.
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ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, serão exercidas pelos gerentes que forem
nomeados em assembleia geral, os quais têm ou não remuneração,
conforme for deliberado pelos sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente Manuel
Jorge Pereira Batista ou, então, de dois outros gerentes em conjunto.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, mas com inteira
obediência ao n.º 2 do presente artigo, a gerência poderá:

a) Confessar, desistir e transigir em juízo, bem como comprome-
ter-se em árbitros;

b) Dar e tomar de trespasse;
c) Celebrar terminar contratos de arrendamento, independentemente

do prazo;
d) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-

mentos;
e) Adquirir bens móveis e imóveis e aliená-los, permutá-los ou onerá-

los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate da constitui-
ção de garantias reais;

f) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da sociedade.

ARTIGO 9.º

Lucros

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, observados os impe-
rativos legais quanto à constituição do fundo de reserva legal, serão
aplicados conforme for deliberado, por maioria simples, pela
assembleia geral.

É o que cumpre certificar.

5 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002148406

DOM GEST � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 818/20030909; identificação de pessoa colectiva n.º 506671593;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20030909; pasta
n.º 12 818.

Certifico que por escritura de 30 de Julho de 2003 no 2.º Cartório
Notarial de Vila do Conde foi constituída a sociedade em epígrafe entre
Domingos Henriques de Azevedo e Maria Sílvia de Almeida Cabral
Azevedo cujo contrato é do seguinte teor:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, para fazer parte integrante da
escritura de contrato de sociedade lavrada a fl. 87 do livro de notas
para escrituras diversas n.º 367-D do 2.º Cartório Notarial de Vila
do Conde.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DOM GEST � Gestão Imobiliária, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santos Pousada, 1023,
6.º, freguesia do Bonfim, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto compra e venda de prédios rústicos e
urbanos e revenda dos adquiridos para esse fim e administração de
imóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, encontrando-se dividido em duas quotas de
50 000 euros cada, pertencentes aos sócios Domingos Henriques de
Azevedo e Maria Sílvia de Almeida Cabral Azevedo.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada por dois gerentes, os quais serão
ou não remunerados, podendo a remuneração consistir, total ou par-
cialmente, na participação nos lucros da sociedade, tudo conforme
for deliberado.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Domingos
Henriques de Azevedo e Maria Sílvia de Almeida Cabral Azevedo.

3 � A sociedade obriga-se mediante a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

Para além do mais previsto na lei e nestes estatutos, é da compe-
tência da gerência:

a) A compra, alienação, locação, sublocação e oneração de bens
imóveis e móveis da sociedade;

b) A subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades e
a sua alienação ou oneração.

ARTIGO 7.º

1 � É livre apenas a divisão e cessão de quotas entre sócios e a
própria sociedade, ficando qualquer outra cessão dependente do con-
sentimento da sociedade, a prestar mediante deliberação tomada em
assembleia geral na qual o cedente terá direito de voto.

2 � Se for prestado consentimento, os sócios não cedentes terão
preferência na cessão e se mais de um deles exercer tal direito, a quota
dividir-se-á entre os preferentes na proporção do capital de que cada
um deles for titular.

3 � Se a transmissão for gratuita e se provar ter havido simulação
de valor, a aquisição da quota resultante do exercício do direito de
preferência far-se-á pelo valor da mesma, determinado nos termos
do n.º 2 do artigo 8.º

4 � Ao direito de preferência previsto neste artigo é atribuída
eficácia real, nos termos do artigo 421.º do Código Civil.

5 � O prazo para a sociedade deliberar é de 60 dias a contar do
pedido escrito de consentimento, que obrigatoriamente mencionará a
identificação do cessionário e todas as condições da cessão, podendo
os sócios exercer o seu direito de preferência nos 30 dias seguintes à
deliberação que preste o consentimento à cessão.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Por morte ou interdição de qualquer sócio;
c) Quando a quota tenha sido objecto de penhora, arresto ou de

qualquer forma de apreensão judicial;
d) Em caso de cessão sem o consentimento expresso da sociedade;
e) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio ou separação judicial de pessoas e bens, a quota não fique a
pertencer ao seu titular.

2 � A contrapartida da amortização será a que resultar do último
balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante de 400 000 euros.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

11 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002148538

DOMINGOS PINHEIRO E MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 462/820514; identificação de pessoa colectiva
n.º 501284745; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/
20030904; pasta n.º 21 978.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro, na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Domingos Pinheiro Gomes, com uma quota de 2500 euros.
2) Joaquim da Silva Magalhães, com uma quota de 2500 euros.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002148414
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ALFREDO BORGES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 462/820514; identificação de pessoa colectiva
n.º 500015325; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 0; número e data
da apresentação: 1/20030904; pasta n.º 3653.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de gerente de Emília Rosa Teixeira Ferreira

Borges, renúncia por carta de 1 de Julho de 2003.

É o que cumpre certificar.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002148422

ESTANTENOR � ESTANTES METÁLICAS DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4564/960802; identificação de pessoa colectiva n.º 503707964;
averbamento n.º 2; números e datas das apresentações: (of.) 4 e 6/
20030904 e 20030908; pasta n.º 4564.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de gerente de Manuel Afonso Milheiro, por

renúncia em 12 de Agosto de 1998.

É o que cumpre certificar.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002148457

C. R. P. � CLÍNICA DE RADIOTERAPIA DO PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1424/890720; identificação de pessoa colectiva n.º 502076631;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 1/20030905; pasta
n.º 11 337.

Certifico que por escritura de 23 de Julho de 2003 no 9.º Cartório
Notarial do Porto foi alterado o artigo 3.º e § único do artigo 5.º fi-
cando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 750 000 euros e está divi-
dido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de 681 817,50 euros,
pertencente ao sócio Júlio Rodrigo de Morais Soares Teixeira e outra no
valor nominal de 68 182,50 euros, pertencente à sócia Maria de Lurdes
Sabrosa Ferreira de Lemos.

ARTIGO 5.º

§ único. A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e con-
tratos pela intervenção de qualquer gerente, desde que este seja sócio
da sociedade.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

9 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002165424

DARIB � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 368/830105; identificação de pessoa colectiva n.º 501350730;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 0, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 5 e 7/20030905; pasta n.º 2266.

Certifico que por escritura de 29 de Maio de 1990 no 3.º Cartório
Notarial do Porto foram alterados os artigos 3.º e 5.º ficando com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente liberado é de 400 000$, sendo de
20 000$ a quota do sócio Alberto Manuel Ribeiro e de 380 000$ a
quota do sócio Manuel de Pinho Ferreira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade sem caução e podendo não ser remunera-
da, fica a cargo do sócio Manuel de Pinho Ferreira.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

9 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002148481

EURODOURO � NAVEGAÇÃO E TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 570/870320; identificação de pessoa colectiva
n.º 501797211; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 5/20030908; pasta n.º 12 492.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede: deslocada para a Avenida de D. Afonso Henriques, 1196, sala

805, Matosinhos.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

10 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002148503

EUROBROKER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 723/20030617; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20030317; pasta n.º 12 723.

Certifico que por escritura de 26 de Março de 2002 no 2.º Cartório
Notarial do Porto foi constituída a sociedade em epígrafe cujo con-
trato é do seguinte teor:

Contrato de sociedade

No dia 26 de Março de 2002, no 2.º Cartório Notarial do Porto,
perante mim, o respectivo notário, licenciado José Alves de Macedo
Cruz, compareceram como outorgantes:

1.º Rodrigo Manuel Pinto Félix de Macedo, o qual outorga por si e
ainda, como procurador substabelecido das sociedades:

a) Sanmarino Holding, S. A., número de identificação de pessoa
colectiva 980176727, com sede em Suites 61, Grosvenor Close,
Shirley Street, Nassau, New Providence, Bahamas; e

b) EUROBROKER, S. A. número de identificação de pessoa colec-
tiva 980177561, com sede em Suite 61, Grosvenor Close, Shirley
Street, Nassau, New Providence, Bahamas.

2.ª Sónia Pinto Félix de Macedo.
3.ª Ana Cristina Pinto Félix de Macedo.
Pelo primeiro outorgante por si e como procurador substabelecido

das sociedades, Sanmarino Holding, S. A. e EUROBROKER, S. A., e
pelas segunda e terceira outorgantes foi dito:

Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se
regerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma EUROBROKER, L.da, e tem sede
na Rua de Santos Pousada, 1295, freguesia do Bonfim, cidade do Porto.

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

2.º

A sociedade tem por objecto comércio internacional, importação
e exportação, corretagem de negócios e comércio.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, correspondente à soma de cinco quotas, sendo duas do
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valor nominal de 10 000 euros, cada, uma de cada um dos sócios,
Rodrigo Manuel Pinto Félix de Macedo e Sanmarino Holding, S. A.;
duas do valor nominal de 2000 euros cada, uma de cada uma das sócias
Sónia Pinto Félix de Macedo e Ana Cristina Pinto Félix de Macedo;
e outra do valor nominal de 1000 euros da sócia EUROBROKER, S. A.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital,
até 10 vezes o capital social, conforme for deliberado em assembleia geral.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de quem for designado
em assembleia geral, podendo ser ou não sócio.

2 � Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária e basta a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Rodrigo Manuel
Pinto Félix de Macedo, Sónia Pinto Félix de Macedo e Ana Cristina
Pinto Félix de Macedo.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
ainda:

a) Comprar, vender ou trocar quaisquer bens de natureza móvel,
designadamente viaturas automóveis;

b) Dar e tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alte-
rar ou rescindir os respectivos contratos de arrendamento;

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais ou
industriais;

d) Celebrar contratos de locação financeira;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

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 empresas.

7.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre, mas a es-
tranhos fica dependente do prévio consentimento da sociedade, à qual
fica reservado o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos só-
cios não cedentes em segundo lugar.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre dispo-

nibilidade do seu titular, salvo havendo oposição julgada procedente;
c) Quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem consen-

timento da sociedade.
2 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a

contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

9.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios,
a sociedade continua com o sócio ou sócios sobrevivos ou capazes e
os herdeiros do falecido, interdito ou inabilitado, legalmente repre-
sentado, devendo aqueles nomear um, de entre si, que a todos repre-
sente na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

10.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

17 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 2002166005

ABREU & REGUENGO � ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8100/990901; identificação de pessoa colectiva n.º 504767615;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20030908; pasta n.º 8100.

Certifico que por escritura de 18 de Junho de 2003 no Cartório
Notarial de Vila do Conde foi efectuado o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Pedro Jorge Leite de Faria e
Reis de Abreu, por renúncia em 18 de Junho de 2003.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

10 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002148511

ACORDO � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 613/20030115; identificação de pessoa colectiva
n.º 505206820; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 8 e 10/20030730; pasta n.º 25 154.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Cessação de funções do administrador Manuel António da Silva Reis,
por renúncia.

Data: carta de 2 de Janeiro de 2003; e
Designação do conselho de administração para o triénio de 2003/

2005.
Nomeados: Gonçalo Almeida Cunha Castelo Branco, solteiro, mai-

or, residente na Travessa de Helena Vieira da Silva, entrada 2, 374,
6.º esquerdo, Leça da Palmeira, Matosinhos; José Miguel Tavares
Roque Martins, casado, residente na Quinta do Casal, Rua da Victória,
2, Portela, Azeitão; Luís Fernando Gonçalves Valente Marto, casado,
residente em Escadas do Monte, 7, Lisboa.

Data: 13 de Janeiro de 2003.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

11 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148120

CONTOS DO ROSÁRIO � DECORAÇÃO E MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 56 585/010717; identificação de pessoa colectiva
n.º 505487756; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/
20030804; pasta n.º 24 175.

Certifico que por escritura de 11 de Julho de 2003 no 7.º Cartório
Notarial do Porto foi efectuado o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Luís Miguel Nogueira Teixeira,
por renúncia em 11 de Julho de 2003.

É o que cumpre certificar.

12 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148228

CORDALYS � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8267/991021; identificação de pessoa colectiva n.º 504717049;
número e data da prestação de contas: 789/260603; pasta n.º 8267.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002143099

DIMECIR � DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
MÉDICO-CIRÚRGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 295/950518; identificação de pessoa colectiva n.º 502761865;
número e data da prestação de contas: 790/260603; pasta n.º 295.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002143072

EDUPSIQUE � GABINETE DE PSICOLOGIA
E APOIO EDUCATIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7997/990727; identificação de pessoa colectiva n.º 504461630;
número e data da prestação de contas: PC 701/25062003; pasta
n.º 7997.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

26 de Agosto de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2002638446

EDUARDO & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 523/910523; identificação de pessoa colectiva
n.º 502557370; número e data da prestação de contas: 785/260603;
pasta n.º 6287.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000624014

FELISMINO & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 300/440726; identificação de pessoa colectiva
n.º 500110603; número e data da prestação de contas: 786/260603;
pasta n.º 7756.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002236135

COSTA & GOMES � MOLDURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6476/980402; identificação de pessoa colectiva n.º 504125079;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20030731; pasta
n.º 6476.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

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

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

11 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2002148155

ANTÓNIO BANDEIRA � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 816/20030904; identificação de pessoa colectiva

n.º 506681521; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20030904; pasta n.º 12 816.

Certifico que por escritura de 4 de Setembro de 2003 no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, sendo o único sócio António Manuel
Marques Bandeira, cujo o contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Bandeira � Representa-
ções Têxteis, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Breiner, 65, 2.º frente, freguesia de
Cedofeita, cidade e concelho do Porto.

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 no exercício da actividade de representação
e agente comercial de têxteis.

ARTIGO 3.º

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

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 50 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio ou a não sócios, fican-
do aquele desde já nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, 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 regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social.

É o que cumpre certificar.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002148449

PORTO � 2.A SECÇÃO

TEMAFREM � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 251; identificação de pessoa colectiva n.º 506609162; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/030826; pasta
n.º 27 211.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TEMAFREM � Mediação Imobiliá-
ria, L.da, com sede na Praceta da Cidade da Praia, 160, freguesia de
Aldoar, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em mediação imobiliária.

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
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3750 euros, pertencente à sócia Maria Manuela Oliveira de Carvalho
Pinto e uma do valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio
Jorge Emanuel Vitorino Pinto.

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, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

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 regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

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 cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

1 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614156

GUFARMAVET � PRODUTOS VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 247; identificação de pessoa colectiva n.º 506682250; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/030819; pasta
n.º 27 206.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GUFARMAVET � Produtos
Veterinários, L.da

2 � Tem a sua sede na Alameda do Dr. António Macedo, 19, loja
10, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso, importa-
ção, exportação, representação e agente do comércio por grosso de
medicamentos, substâncias medicamentosas e produtos químicos e
veterinários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido em sete quotas, sendo três iguais do valor no-
minal de 6000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo
Maria Matos de Magalhães Ferreira, André Manuel Bragança Rubio
Barreira Vieira e GUFARMA � Indústria Química e Farmacêutica, L.da,

e quatro iguais do valor nominal de 3000 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Joaquim Miguel Nunes Peixoto Torcato, Marco
António Coelho de Moura Aleixo, José Carlos Costa de Almeida e
Paulo Alexandre da Silva Almeida.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual 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, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Paulo Maria
Matos de Magalhães Ferreira e André Manuel Bragança Rubio Barrei-
ra Vieira, que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos 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 e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

29 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614091

PAULO CRAVO & NUNO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 611; identificação de pessoa colectiva n.º 504531530; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 19/030805; pasta
n.º 20 639.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, e alteração do contrato, cujos
artigos seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paulo Cravo & Nuno Ferreira, L.da, e
vai ter a sua sede na Avenida da Boavista, 854, 1.º, freguesia de
Massarelos, concelho do Porto.
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ARTIGO 3.º

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

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

Está conforme.

20 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002618003

JOAQUIM FERREIRA DA CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 26 119; identificação de pessoa colectiva n.º 501169571; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 15/030819; pasta
n.º 16 959.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, e alteração do contrato, cujo
artigo segue:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 40 000 euros, divi-
dido em duas quotas, uma de 24 287,87 euros, pertencente ao sócio
Rui Mário Pacheco Ferreira da Cunha e outra de 15 712,13 euros
pertencente à sócia Isabel Maria Serra Alves de Amorim Cunha.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614067

SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES COUTINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 338; identificação de pessoa colectiva n.º 500262152; ins-
crição n.º 20; número e data da apresentação: 2/030829; pasta
n.º 8697.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de redenominação e alteração do contrato, cujo artigo segue:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
49 879,79 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 34 915,85 euros
pertencente ao sócio Joaquim Ribeiro e outra de 14 963,94 euros
pertencente ao sócio Joaquim Duarte Carvalho Ferreira Ribeiro.

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

Está conforme.

3 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614245

MEDIA CAPITAL RÁDIO � RADIODIFUSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 326; identificação de pessoa colectiva n.º 504257838;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1, averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 8, inscrições n.os 7, 8, 9, 10 e 11; números das
apresentações: 12 à 20; pasta n.º 18 805

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Designação de gerente, em 12 de Dezembro de 2000, de Luís José
de Mello e Castro Guedes, casado.

Cessação de funções de gerente, em 15 de Outubro de 2001, de Luís
Manuel de Sá Montez, renúncia.

Designação de gerente, em 15 de Outubro de 2001, de Nuno António
de Moser Leitão, casado.

Designados secretário da sociedade e suplente, por deliberação de
16 de Maio de 2003, respectivamente, Gustavo Gomes Ferreira, sol-
teiro, maior, e Inês Nogueira Leite, solteira, maior.

Cessação de funções de gerente, em 16 de Maio de 2003, de Miguel
Maria de Sá Pais do Amaral, renúncia.

Cessação de funções de gerente, em 16 de Maio de 2003, de Nuno
António de Moser Leitão, renúncia.

Cessação de funções de gerente, em 16 de Maio de 2003, de António
Santos Serra, renúncia.

Designação de gerente, em 16 de Maio de 2003, de José Pedro
Folque Leitão, solteiro, maior.

Designação de gerente, em 16 de Maio de 2003, de Pedro Pestana
Bastos, casado.

9 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614300

SOCIEDADE NORTENHA DE GESTÃO DE BINGOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 447; identificação de pessoa colectiva n.º 504332783; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 5/
030829 e 1/030905 (omitida em 030829); pasta n.º 5794.

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

Cessação de funções de presidente do conselho de administração de
Clara Maria Azevedo Rodrigues Gomes, em 11 de Junho de 2003,
renúncia.

Designação de presidente do conselho de administração, em 11 de
Junho de 2003, para o quadriénio em curso: 2003/2006 de Joaquim
Ferreira Guimarães dos Reis, casado.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614270

SOCORME � COMERCIALIZAÇÃO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 441; identificação de pessoa colectiva n.º 502968109; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 9/030902; pasta n.º 11 151.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, cujo
artigo segue:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 200 000 euros, representado por
40 000 acções do valor de 5 euros cada uma, totalmente subscrito e
realizado em numerário pelos accionistas.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 100, 500 e
1000 acções, sendo permitida a concentração ou divisão, a pedido de
qualquer accionista que suportará os respectivos encargos.

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

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614296

MARAX � COMÉRCIO MARÍTIMO E FLUVIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 932; identificação de pessoa colectiva n.º 501235825;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/030902; pasta n.º 2007.

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

Sede: Rua do Jornal de Notícias, 629, freguesia de Aldoar, Porto.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002688621
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NORVICAR � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 244; identificação de pessoa colectiva n.º 504327585;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 6/030829; pasta n.º 5975.

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

Cessação de funções de gerente, em 25 de Agosto de 2003, de Maria
Beatriz da Costa Figueiredo, renúncia.

3 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614229

LAMAS, FARIA & SILVA � FABRICO E VENDA
DE ARTIGOS DE CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 782; identificação de pessoa colectiva n.º 503737160; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 14/030829; pasta
n.º 16 286.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de alteração do contrato:

ARTIGO 4.º

O objecto social consiste em actividades hoteleiras, nomeadamen-
te café, confeitaria, snack-bar e similares.

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

Está conforme.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614261

MÁRIO DA SILVA BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 056; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 11;
números e data das apresentações: 8 e 9/030829; pasta n.º 5794.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente, em 30 de Maio de 2003, de Abílio
Magalhães da Silva, renúncia.

Designação de gerente, em 30 de Maio de 2003, de Maria Alice
Lopes Magalhães da Silva Freitas, casada.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614253

ROGÉRIO OLIVEIRA & SOARES AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 940; identificação de pessoa colectiva n.º 501313605; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 1/030829; pasta
n.º 18 501.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Julho de 2003.

3 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002303339

VISAJO � COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 273; identificação de pessoa colectiva n.º 504225081;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 9 e 10/030828; pasta n.º 18 752.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerente, em 21 de Setembro de
1999, de Isabel Maria da Cruz Santos Silva Vieira, renúncia.

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato, cujos
artigos seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VISAJO � Comércio de Bebidas, L.da,
com sede na Rua das Cegonhas, 35, 2.º, habitação 2.2, da freguesia de
Ramalde, do concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso e a retalho de be-
bidas alcoólicas e não alcoólicas. Comércio por grosso e a retalho de
produtos alimentares, nomeadamente feijão, polpa de tomate, piri-
piri, mostarda e outros produtos similares. Compra e venda e aluguer
de máquinas de diversão e de distribuição automática. Comércio e
reparação de equipamentos informáticos e caixas registadoras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e 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, já
nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois geren-
tes, bastando uma para actos de mero expediente.

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

Está conforme.

3 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614210

RBI � GESTÃO E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 395; identificação de pessoa colectiva n.º 505395037; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 4/030827; pasta
n.º 23 961.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, e de alteração do contrato, cujos
artigos seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua com a firma RBI � Gestão e Investi-
mentos, L.da, e tem a sua sede no Porto na Rua do Almada, 152, 4.º,
sala 6, freguesia de Santo Ildefonso.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma com o valor
nominal de 80 00 euros pertencente ao sócio Rui Fernando Branco
Teixeira e outra do valor nominal de 20 000 euros pertencente à sócia
Maria do Rosário Barbosa Rodrigues Pinto Branco Teixeira.

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

Está conforme.

2 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614202

NORFOR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 415; identificação de pessoa colectiva n.º 502634987;
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averbamento n.º 2 à inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 1/030827; pasta n.º 8271.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aprovação do projecto de fusão.

Data da deliberação: 18 de Agosto de 2003.

Está conforme.

2 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614199

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES NONO RUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 256; identificação de pessoa colectiva n.º 502017872; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 1/030826; pasta
n.º 27 216.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de alteração do contrato, cujo artigo segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade de Construções Nono
Rumo, L.da, e tem a sua sede na Rua de 9 de Abril, 585, da cidade do
Porto.

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

Está conforme.

2 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614180

PORTO � 3.A SECÇÃO

ORA BOLOS � DE AUGUSTO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4906/940906; identificação de pessoa colectiva n.º 503260266;
número e data da prestação de contas: 148/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

8 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002198489

CLÍNICA CIRÚRGICO PEDIÁTRICA DR. TEODOMIRO
APARÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 309/20010710; identificação de pessoa colectiva
n.º 505519127; número e data da prestação de contas: 93/
27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

8 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002178852

ARCO � ATLÂNTICO, CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3559/930722; identificação de pessoa colectiva n.º 503034045;
número e data da prestação de contas: 96/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

8 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002656657

GEOTEC � ESTUDOS GEOTÉCNICOS
E HIDROGEOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 470/910213; identificação de pessoa colectiva n.º 502498951;
número e data da prestação de contas: 104/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002312397

PEÇASMIL � COMÉRCIO DE PEÇAS E ASSISTÊNCIA
DE EMPILHADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 502/20000519; identificação de pessoa colectiva
n.º 504898035; número e data da prestação de contas: 103/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002312184

GRUIBER � 2, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 786/990623; identificação de pessoa colectiva n.º 500054657;
número e data da prestação de contas: 278/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002656665

DIENGEX � CONSULTORES TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7959/970124; identificação de pessoa colectiva n.º 503815624;
número e data da prestação de contas: 88/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002632839

FERNANDO GONÇALVES DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 513/20000904; número e data da prestação de contas: 268/
27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002198470

SUAVES E DOCES � PASTELARIA E PÃO QUENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 814/20000329; identificação de pessoa colectiva
n.º 504870750; número e data da prestação de contas: 269/27062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002198578
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QUATRO ROCHAS � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1652/920107; identificação de pessoa colectiva n.º 502673281;
número e data da prestação de contas: 178/27062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002656673

CONSTRUÇÕES GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 26 086/810526; identificação de pessoa colectiva
n.º 501152199; número e data da prestação de contas: 66/
27062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002656681

LURDES SILVA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 917/880613; identificação de pessoa colectiva n.º 501991603;
número e data da prestação de contas: 35/27062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002656690

INVESTIMUS � CHIADO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 206/20020524; identificação de pessoa colectiva
n.º 506040232; número e data da prestação de contas: 118/
27062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002140731

AUTO RUI & MEIRELES � REPARAÇÕES GERAIS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 022/20020311; identificação de pessoa colectiva
n.º 505982625; número e data da prestação de contas: 210/27062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002189480

INFESTA � SERVIÇOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6726/960131; identificação de pessoa colectiva n.º 503602590;
número e data da prestação de contas: 238/27062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002656703

JOSÉ HENRIQUE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 772/890522; identificação de pessoa colectiva n.º 502132728;
número e data da prestação de contas: 132/27062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002656711

P. PESSANHA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 695/930729; identificação de pessoa colectiva n.º 503039861;
número e data da prestação de contas: 124/27062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

10 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002202753

ELECTRO-IBIS REPARAÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 758/840605; identificação de pessoa colectiva n.º 501468323;
número e data da prestação de contas: 195/27062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

10 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002657823

SOLAGE � IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5321/950113; identificação de pessoa colectiva n.º 503334812;
número e data da prestação de contas: 109/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

15 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002618259

QUÁDRICA � CONSULTADORIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 220/980806; identificação de pessoa colectiva n.º 504253336;
número e data da prestação de contas: 12/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

15 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002626588

SAZONAL QUATRO � IMPORTAÇÃO DE ACESSÓRIOS
DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 456/990609; identificação de pessoa colectiva n.º 504459767;
número e data da prestação de contas: 15/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

15 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002626596
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REI-REAL � EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7356/960801; identificação de pessoa colectiva n.º 504704881;
número e data da prestação de contas: 16/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

15 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002626600

T. J. P. � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADUANEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4924/940912; identificação de pessoa colectiva n.º 503264946;
número e data da prestação de contas: 6/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

15 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002191999

TRANSIÇÃO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 932/20010105; identificação de pessoa colectiva n.º 505191237;
número e data da prestação de contas: 8/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

15 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002618011

REBELO & MILHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5729/950420; identificação de pessoa colectiva n.º 503410527;
número e data da prestação de contas: 11/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

15 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002662924

TOMARFRUTAS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1390/941019; identificação de pessoa colectiva n.º 503279161;
número e data da prestação de contas: 191/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606366

FIGUEIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7157/960605; identificação de pessoa colectiva n.º 503679933;
número e data da prestação de contas: 290/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606382

SANTOS & SALGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 108/980710; identificação de pessoa colectiva n.º 504203622;
número e data da prestação de contas: 28/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002190690

MANUEL SANTOS PEREIRA & FILHOS
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 641/981118; identificação de pessoa colectiva n.º 504297813;
número e data da prestação de contas: 284/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002653267

JOÃO ALVES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 482/910218; identificação de pessoa colectiva n.º 502501537;
número e data da prestação de contas: 255/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606390

JORGE QUEIROZ, TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 237/20010611; identificação de pessoa colectiva
n.º 505380692; número e data da prestação de contas: 251/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2000626289

JORGE & VIRGÍNIA ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 981/20010202; identificação de pessoa colectiva
n.º 505304643; número e data da prestação de contas: 250/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2000626297

MUNDO DO CORPO � CENTRO DE TERAPIA
EDUCAÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8202/970404; identificação de pessoa colectiva n.º 503863211;
número e data da prestação de contas: 75/27062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

8 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002629170
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ETAGE � EMPRESA TÉCNICA DE ARQUITECTURA,
GESTÃO E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 026/26062003; identificação de pessoa colectiva
n.º 502190272; número e data da prestação de contas: 117/26062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

8 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000814093

ABS 97 � REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 323/20010713; identificação de pessoa colectiva n.º 504788060;
número e data da prestação de contas: 146/27062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

8 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002201943

MANUEL PEREIRA DE ANDRADE
CONSTRUÇÃO E REPARAÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 266/20010622; identificação de pessoa colectiva
n.º 505448203; número e data da prestação de contas: 73/27062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

8 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002162735

CENTRO ESTUDOS DA SENHORA DA HORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4322/940325; identificação de pessoa colectiva n.º 503187135;
número e data da prestação de contas: 56/27062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

8 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002656630

DIZTUDO � LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 380/20000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504826620;
número e data da prestação de contas: 54/27062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

8 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002170959

CLÍNICA DO CENTRO DR.A DIANA COSTA
E DR. NUNO CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 483/20000825; identificação de pessoa colectiva n.º 504969749;
número e data da prestação de contas: 53/27062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

8 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002656649

EUROFIGUEIRA � SOCIEDADE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 678/990728; identificação de pessoa colectiva n.º 504430190;
número e data da prestação de contas: 317/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606820

GONÇALO & HÉLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 818/790522; identificação de pessoa colectiva n.º 500864586;
número e data da prestação de contas: 200/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002180067

FLORIUM � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1072/910731; identificação de pessoa colectiva n.º 502598808;
número e data da prestação de contas: 140/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002195080

SIFAMO � MONTAGENS INDÚSTRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 528/910228; identificação de pessoa colectiva n.º 502508442;
número e data da prestação de contas: 138/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002195102

RESTAURANTE DON JUAN � TAPERIA, ARROCERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 380/20010801; identificação de pessoa colectiva
n.º 505582805; número e data da prestação de contas: 216/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

162 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002190720

SANTOS IRMÃO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 164/440419; identificação de pessoa colectiva n.º 500241406;
número e data da prestação de contas: 137/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606811

HABIRAMO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 634/981116; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504296027; número e data da prestação de contas: 133/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002195048

MARFRETE (PORTO) � TRANSITÁRIOS E NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5379/950127; identificação de pessoa colectiva n.º 503349160;
número e data da prestação de contas: 130/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606803

NINFETRANS � NAVEGAÇÃO E TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7086/960514; identificação de pessoa colectiva n.º 503653519;
número e data da prestação de contas: 129/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002676020

EUROÍNTEGRA � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 590/20000926; identificação de pessoa colectiva
n.º 504729551; número e data da prestação de contas: 126/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606781

CELESTINO CERQUEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1352/911021; identificação de pessoa colectiva n.º 502630000;
número e data da prestação de contas: 123/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606773

ILDA ROSA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2250/920609; identificação de pessoa colectiva n.º 502778016;
número e data da prestação de contas: 244/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002618720

J. M. MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6994/960411; identificação de pessoa colectiva n.º 503623666;
número e data da prestação de contas: 300/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606765

IMAGIOLOGIA MÉDICA � HELENA CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 044/990312; identificação de pessoa colectiva n.º 504775715;
número e data da prestação de contas: 338/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606757

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA MONTE DOS BURGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3865/931116; identificação de pessoa colectiva n.º 503089958;
número e data da prestação de contas: 34/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002619018

SERMETRA � SERVIÇOS MÉDICOS DO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4521/940520; identificação de pessoa colectiva n.º 503221864;
número e data da prestação de contas: 348/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2000815286

PAPELARIA O SONHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7097/960516; identificação de pessoa colectiva n.º 503653489;
número e data da prestação de contas: 357/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002434867

AUGUSTO CARVALHO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 737/610322; identificação de pessoa colectiva n.º 500033064;
número e data da prestação de contas: 120/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606846

OCTÁVIO CÂNDIDO LOPES DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 190/820302; identificação de pessoa colectiva
n.º 501260633; número e data da prestação de contas: 116/
20030630.
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Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606854

MÁRIO ABREU & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 795/20020111; identificação de pessoa colectiva
n.º 505658968; número e data da prestação de contas: 369/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606919

EUROTECNOLOGIA � MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 420/890329; identificação de pessoa colectiva n.º 502132434;
número e data da prestação de contas: 172/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho. 2002606927

SOLAR DO CASTELO DE MATOSINHOS
RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 428/20021011; identificação de pessoa colectiva
n.º 506316920; número e data da prestação de contas: 301/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002189510

ANTÓNIO SOARES DA MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 20 809/740705; identificação de pessoa colectiva n.º 500026688;
número e data da prestação de contas: 307/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606935

AUTO TÁXIS CENTRAL DAS ANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 704/680829; identificação de pessoa colectiva n.º 500526729;
número e data da prestação de contas: 243/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2000812856

TÁXIS ESTRELA LIOMAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 019/790710; identificação de pessoa colectiva

n.º 500556407; número e data da prestação de contas: 242/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2000656994

TÁXIS A FLEXA DE GUIFÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 18 116/690122; identificação de pessoa colectiva n.º 500421587;
número e data da prestação de contas: 241/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2000657303

SERRALHARIA MECÂNICA ULTRAMARINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 544/530323; identificação de pessoa colectiva n.º 500246220;
número e data da prestação de contas: 228/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606943

FOTOGÉNICO � VENDA DE MATERIAIS FOTOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2556/921001; identificação de pessoa colectiva n.º 502844493;
número e data da prestação de contas: 8/20030917.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606951

HORÁCIO PEREIRA DE LIMA & MOÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 304/860213; identificação de pessoa colectiva n.º 501629955;
número e data da prestação de contas: 277/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606960

LEÇARTE � SERRALHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 550/891228; identificação de pessoa colectiva n.º 502262915;
número e data da prestação de contas: 292/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606978

MADERLAM � MADEIRAS E LAMELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 507/20010926; identificação de pessoa colectiva
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n.º 505628317; número e data da prestação de contas: 377/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606986

ATREL � REPARADORA AGRO-TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 20 343/730808; identificação de pessoa colectiva
n.º 500032785; número e data da prestação de contas: 383/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606994

AUTO REPARADORA DE MATOSINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 15 917/640604; identificação de pessoa colectiva
n.º 500037426; número e data da prestação de contas: 378/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002607001

FÚRIA � COMÉRCIO DE CARNES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 232/20020613; identificação de pessoa colectiva
n.º 506141276; número e data da prestação de contas: 372/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2000230490

DOMINGOS & JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 106/780918; identificação de pessoa colectiva
n.º 500733635; número e data da prestação de contas: 275/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002657661

DULCE LIMA � ESTÉTICA E CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 167/20020509; identificação de pessoa colectiva
n.º 506015394; número e data da prestação de contas: 279/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002657670

DELGADO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 165/20020509; identificação de pessoa colectiva
n.º 506072525; número e data da prestação de contas: 13/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002618054

VALE & ALVIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 414/20021003; identificação de pessoa colectiva
n.º 506274020; número e data da prestação de contas: 38/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002626677

GUALTER TEIXEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 300/20020716; identificação de pessoa colectiva
n.º 506185532; número e data da prestação de contas: 39/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002626669

LIQUIDEZ � GESTÃO, CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6873/960312; identificação de pessoa colectiva n.º 503609137;
número e data da prestação de contas: 352/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002626650

ANTÓNIO PINHEIRO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1827/920203; identificação de pessoa colectiva n.º 502692790;
número e data da prestação de contas: 350/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002350949

COMER E COMER � CATERING C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 179/980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504234340;
número e data da prestação de contas: 354/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002626642
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BENJAMIM DE OLIVEIRA ESPECIAL & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7521/270722; identificação de pessoa colectiva n.º 500323089;
número e data da prestação de contas: 115/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002626634

TRANSAM � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1321/911010; identificação de pessoa colectiva n.º 502629339;
número e data da prestação de contas: 117/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002626626

ALBANO TEIXEIRA BASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5530/950207; identificação de pessoa colectiva n.º 503376221;
número e data da prestação de contas: 118/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002626618

OLQUICONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 083/20010402; identificação de pessoa colectiva
n.º 505343193; número e data da prestação de contas: 113/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2001567405

FIDELPROJECTO � PROJECTOS E ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 084/20010402; identificação de pessoa colectiva
n.º 505343207; número e data da prestação de contas: 112/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2001567413

OLQUIFIL � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 082/20010402; identificação de pessoa colectiva
n.º 505299720; número e data da prestação de contas: 111/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2001567421

PREDIALVES � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3059/930310; identificação de pessoa colectiva n.º 502946911;
número e data da prestação de contas: 110/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2001567391

E. J. GÁS � REDES DE GÁS E CLIMATIZAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9100/971205; identificação de pessoa colectiva n.º 504040421;
número e data da prestação de contas: 134/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002195064

ISARABELA � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 301/20020716; identificação de pessoa colectiva
n.º 506162230; número e data da prestação de contas: 142/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002618585

SASITEX � SOCIEDADE DE ARTIGOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 25 061/800326; identificação de pessoa colectiva
n.º 500888523; número e data da prestação de contas: 139/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606838

MEDISMILE � SERVIÇOS DE MEDICINA DENTÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 404/20020927; identificação de pessoa colectiva
n.º 506253180; número e data da prestação de contas: 23/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002191280

J C R � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 755/680930; identificação de pessoa colectiva
n.º 500969175; número e data da prestação de contas: 24/
20030630.
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Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002337004

SUPEREX � MÁQUINAS E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 368/791107; identificação de pessoa colectiva n.º 500902569;
número e data da prestação de contas: 185/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002618631

INSTITUTO ORTOPÉDICO DENTO MAXILO-FACIAL,
CLÍNICA DENTÁRIA DA CIRCUNVALAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 345/781102; identificação de pessoa colectiva n.º 500842973;
número e data da prestação de contas: 192/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002180237

INSTITUTO ORTOPÉDICO DENTO MAXILO-FACIAL,
CLÍNICA DENTÁRIA DA CIRCUNVALAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 345/781102; identificação de pessoa colectiva n.º 500842973;
número e data da prestação de contas: 191/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002172560

BRANDÃO & VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 855/790530; identificação de pessoa colectiva n.º 500861684;
número e data da prestação de contas: 193/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002180156

BURMESTER & STUVE � NAVEGAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 172/710317; identificação de pessoa colectiva n.º 500048762;
número e data da prestação de contas: 41/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606862

O REINO DE MUSTAFÁ � INTERIORISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 024/20020312; identificação de pessoa colectiva

n.º 506026523; número e data da prestação de contas: 41/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606870

FIO DA VIDA � FORMAÇÃO EDUCACIONAL
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 703/20011207; identificação de pessoa colectiva
n.º 505781751; número e data da prestação de contas: 310/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606889

C. I. F. A. D � CENTRO DE INVESTIGAÇÃO
E FORMAÇÃO EM ARTES E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 608/890421; identificação de pessoa colectiva n.º 502147350;
número e data da prestação de contas: 304/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606897

PEDRO FERNANDES MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 406/850102; identificação de pessoa colectiva n.º 501543309;
número e data da prestação de contas: 165/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002346755

STEMA � SOCIEDADE TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS
E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 205/880524; identificação de pessoa colectiva n.º 501984836;
número e data da prestação de contas: 150/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606900

TRANCAR � TRANSPORTES DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6135/950809; identificação de pessoa colectiva n.º 503485152;
número e data da prestação de contas: 162/26062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

29 de Agosto de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002186553
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CLARA CUNHA & LINDA SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1379/911025; identificação de pessoa colectiva n.º 502637145;
número e data da prestação de contas: 222/26062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

8 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002657815

JOSÉ MANUEL & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1864/920218; identificação de pessoa colectiva n.º 502700718;
número e data da prestação de contas: 234/26062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

8 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000812376

PÉ DE SALSA � SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 145/980717; identificação de pessoa colectiva n.º 504597060;
número e data da prestação de contas: 236/26062003.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

8 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002656622

SPINCORD � PROCESSAMENTO DE FIOS TÊXTEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 530/20021213; identificação de pessoa colectiva
n.º 506359050; número e data da prestação de contas: 189/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002632316

SHOPLÁS � MATÉRIAS-PRIMAS PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 485/20000825; identificação de pessoa colectiva
n.º 505044277; número e data da prestação de contas: 179/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002606374

ALBINO VIANA & JAIME VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 197/20010525; identificação de pessoa colectiva
n.º 505525097; número e data da prestação de contas: 176/
20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002633134

SOUSA RAMOS & SANTOS RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 182/20010518; identificação de pessoa colectiva
n.º 505491184; número e data da prestação de contas: 175/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002633142

CLARISSE AREIAS � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 313/20000717; identificação de pessoa colectiva
n.º 505006634; número e data da prestação de contas: 174/20030630.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002633118

TROFA

SANER � SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1889/
881209; identificação de pessoa colectiva n.º 502073438; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 8/20030718.

Certifico que, a sociedade supra aumentou e redenominou o seu
capital social de 150 000 000$ para 750 000 euros, alterou o con-
trato quanto ao artigo 5.º e o n.º 6 do artigo 6.º, cuja redacção é a
seguinte:

CAPÍTULO II
ARTIGO 5.º

O capital, integralmente subscrito e realizado pelos accionistas é
de 750 000 euros.

ARTIGO 6.º

6 � As acções têm valor nominal de 5 euros, cada uma.

O texto actualizado, na sua redacção completada, foi depositado
na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2000060749

VILA DO CONDE

RODAMIENTOS FEYC, S. A.
(Sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 8/
030507; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
07052003.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato social.

TÍTULO I

Denominação, objecto, sede e duração

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade comercial Rodamientos Feyc, S. A. rege-se pelos pre-
sentes estatutos adaptados à Lei de 22 de Dezembro de 1989 e
supelatoriamente, por esta mesma lei e as demais disposições legais
que ordenam o Regime Jurídico das Sociedades Anónimas.
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ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto tudo o que directa ou indirectamente
se relacione com a exploração do negócio automóvel, em todas as
suas modalidades.

ARTIGO 3.º

Nacionalidade e sede

A sociedade tem nacionalidade espanhola.
Estabelece a sua sede em Arzodin (Cendea de Berrio-plano, Navarra),

Pológono Industrial Berriainz, armazém 190.
A assembleia geral de accionistas poderá transferir a sede social

para qualquer outro local da dita localidade.
Por acordo do conselho de administração, a sociedade poderá mu-

dar a sua sede dentro da mesma povoação, assim como estabelecer,
transferir e eliminar toda a espécie de sucursais, agências, armazéns,
delegações e representações nas localidades que considere convenien-
te, quer no território nacional como no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

Duração e meio de actividade

A sociedade foi constituída por tempo indeterminado.
Iniciou a sua actividade no dia 19 de Junho de 1943.

TÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 665 000 euros, representado por 95 000 ac-
ções ordinárias, nominativas, todas de igual tipo e que constituem uma
só série, no valor nominal de 7 euros cada uma, numeradas
correlativamente de 1 a 95 000, ambos inclusive. Todas as acções estão
subscritas e integralmente realizadas e liberadas.

ARTIGO 6.º

Acções

As acções estarão representadas por meio de títulos que poderão
incorporar uma ou mais acções, da mesma série, serão expressas em
livros com talão e conterão as menções exigidas pela lei. Serão assi-
nadas por um dos administradores, cuja assinatura poderá figurar im-
pressa mediante representação mecânica.

O accionista tem direito de receber, livre de quaisquer encargos, os
títulos que lhe pertençam.

Em todos os casos de co-propriedade e de penhor das acções obe-
decer-se-ão ao disposto na lei sobre Regime Jurídico das Sociedades
Anónimas.

Em caso de usufruto de acções observar-se-á o que dispõe a Lei
258.º do Foro Novo de Navarra, seja quais forem os títulos de cons-
tituição do usufruto e da condição civil, foral ou comum, do usufrutu-
ário e do nudo proprietário.

ARTIGO 7.º

Livro de registo

1 � A sociedade terá um livro de registo de acções nominativas,
devidamente legalizado pelo registo comercial.

2 � No referido livro serão inscritas as sucessivas transferências
das acções, com expressão do nome, apelidos, razão ou denominação
social, conforme o caso, nacionalidade e domicílio dos sucessivos ti-
tulares, assim como a constituição de direitos reais e outros encargos
sobre as acções.

3 � A sociedade só considerará accionistas quem estiver inscrito
nesse mesmo livro.

4 � Qualquer accionista que o solicite poderá examinar o referido
livro de registo.

5 � Enquanto não tiverem sido impressos e entregues os títulos
correspondentes às acções, o accionista terá direito a um certificado
das acções inscritas em seu nome.

ARTIGO 8.º

Transmissão de acções

I. Princípios gerais.
1 � Até a inscrição da sociedade ou, se for o caso, do acordo de

aumento de capital, no registo comercial, não poderão ser entregues
os títulos das acções nem estes serem objecto de transmissão.

2 � Enquanto não forem impressos e entregues os títulos, a trans-
missão das acções efectuar-se-á de acordo as normas sobre a cessão
de créditos e demais direitos incorporados.

3 � É nula para efeitos sociais, e não reconhecida pela sociedade,
a transmissão que se não efective de acordo com as presentes dispo-
sições estatutárias.

4 � Em qualquer caso, a posse de acções, seja qual for o título de
aquisição seja inter vivos como mortis causa, deverá ser comunicada
à sociedade por escrito, com a indicação do nome e apelidos (ou de-
nominação social), estado, nacionalidade e domicílio do sócio
transmitente e dos adquirentes. Sem que se cumpram estes requisitos,
o accionista não poderá exercitar os direitos que, como sócio, lhe
correspondem na sociedade.

5 � Para os casos em que, conforme o que se dispõe neste artigo,
as acções sejam adquiridas pelos accionistas ou pela sociedade, no
exercício de direito de preferência, o preço de venda das acções será
o que ambas as partes estabeleçam de comum acordo e, na ausência
de acordo, o que for encontrado de acordo com o balanço aprovado
na última assembleia geral ordinária de accionistas que será válido para
todas as transmissões que tenham lugar até à determinação de um novo
montante na seguinte assembleia geral. Sem prejuízo, quando a aqui-
sição das acções se tivesse produzido como consequência de um pro-
cedimento judicial ou administrativo de execução, o preço será o valor
real das acções, determinado pelo auditor de contas da sociedade e, se
esta não estiver obrigada à verificação das contas anuais, por um
auditor que, a pedido de qualquer interessado, nomeie o registador
comercial a sede social.

6 � Todos os prazos estabelecidos neste artigo serão entendidos
por dias naturais.

7 � As comunicações entre accionistas e a sociedade, ou entre esta
e aqueles, deverão ser efectuadas por escrito, e o seu envio efectuar-
se-á por via notarial ou por correio registado com aviso de recepção.
Considerar-se-ão não realizadas as que não forem efectuadas por essa
forma.

8 � As transmissões a favor de estrangeiros só serão válidas na
forma e proporção e com os requisitos que, e para cada caso, estabe-
leçam as disposições legais vigentes agora ou no futuro.

9 � As presentes limitações à livre transmissão deverão ser con-
signadas nos títulos � acções, ou nos extractos de inscrição, confor-
me for o caso, seja por transcrição literal seja por simples relação ou
referência.

10 � Será aplicável à transmissão de direitos de subscrição
preferente de novas acções todo o estabelecido a respeito da trans-
missão de acções.

II. Transmissão inter vivos.
1 � Não existirá limitação de qualquer espécie à transmissão de

acções que tenha lugar a favor de outro sócio, ou entre cônjuges, ou
entre ascendentes e descendentes matrimoniais, excepção feita à obri-
gação de notificar conforme o previsto em I.4 precedente.

2 � O sócio que por actos inter vivos, e por qualquer título onero-
so ou lucrativo, se proponha transmitir toda ou parte das suas acções
a favor de pessoas que não sejam as indicadas no n.º 1, deverá trans-
mitir esse facto ao órgão de administração, com referência ao núme-
ro de acções ou direitos que deseje transmitir, o preço da alienação se
ela for onerosa, e o nome e apelidos, ou denominação social, confor-
me for o caso, domicílio e nacionalidade o presumível adquirente.

3 � Seguidamente, e no prazo máximo de 10 dias a contar da data
em que tenha sido recebida a comunicação, o órgão de administração
fará a oportuna notificação aos restantes accionistas, dirigida para o
domicílio destes que conste no livro de registos de acções.

4 � Os sócios disporão de 15 dias para comunicar ao órgão de
administração o seu desejo de comprar as acções que sejam postas à
venda. Os que não o façam no referido prazo, considerar-se-á que
renunciam ao seu direito de preferência de aquisição, sem que caiba
ulterior reclamação.

5 � No caso em que a soma das acções solicitadas não seja supe-
rior à das oferecidas, atender-se-á aos pedidos e a sociedade poderá
autorizar a transmissão das restantes acções à pessoa designada pelo
sócio transmitente. Em caso contrário, ou seja, se o número de ac-
ções solicitadas é superior ao das oferecidas, proceder-se-á à adjudica-
ção das mesmas entre os accionistas prorrata das que respectivamente
lhe pertençam. As acções, se isso resultar de repartição serão sorteadas
entre todos os accionistas que tenham participado na mesma.

6 � Se os accionistas não quiserem exercitar o direito de prefe-
rência na aquisição, a sociedade, dentro de 10 dias seguintes ao termo
do prazo concedido aos sócios, poderá adquirir as acções, com respei-
to do que se estabelece nos artigos 74.º a 79.º da Lei das Sociedades
Anónimas.

7 � Transcorrido o prazo de 60 dias, a contar do que é o seguinte
ao da comunicação que o accionista transmitente tenha dirigido ao
órgão de administração, sem que as acções oferecidas tenham sido
adquiridas, no todo ou em parte, pelos restantes accionistas ou pela
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sociedade, as acções não solicitadas serão objecto de livre transmis-
são, e o órgão de administração entregará ao accionista certificados
que expressem de que as acções em referência, serão, desta vez, livre-
mente transmissíveis no prazo de três meses.

8 � Em caso de alienação forçosa das acções em consequência de
penhor ou execução judicial ou extrajudicial, se antes da celebração
de leilão não se tiver dado cumprimento à notificação prevista no
n.º II.2 precedente, e uma vez realizada a adjudicação do adjudicante
proceder-se-á a favor do sócio e da sociedade da forma e condições
estabelecidas no presente artigo, o direito de preferência de aquisição
a respeito das acções que em virtude da execução tivessem sido alie-
nadas. O prazo estabelecido no n.º 3 precedente começará a contar a
partir da data em que o adjudicante notifique por forma eficaz a so-
ciedade da aquisição realizada.

III. Transmissão mortis causa.
Não existirá limitação qualquer relativamente à transmissão mortis

causa de acções, sejam quais forem os herdeiros ou legatários
adquirentes de tais acções. Tudo isso sem prejuízo da obrigação de
notificar, conforme o n.º I.4 deste artigo.

TÍTULO III

Administração da sociedade

SECÇÃO I

Órgãos da sociedade

ARTIGO 9.º

Órgãos sociais

A administração da sociedade fica incumbida, dentro das suas res-
pectivas esferas de competência:

1 � A assembleia geral de accionistas.
2 � Ao conselho de administração.

SECÇÃO II

Assembleia geral de accionistas

ARTIGO 10.º

Soberania

A assembleia geral devidamente convocada e constituída delibera
soberanamente, e por maioria de votos, os assuntos da sua compe-
tência, e as suas decisões são obrigatórias para todos os accionistas,
incluindo os dissidentes, os que tendo assistido à reunião se abstive-
ram de votar e os não assistentes à mesma.

ARTIGO 11.º

Tipos, convocatória

1 � As assembleias gerais poderão ser ordinárias e extraordinárias.
2 � As assembleias gerais ordinárias reunir-se-ão, necessariamente

na data que for determinada pelo órgão de administração, nos primei-
ros seis meses de cada exercício social, para deliberar sobre todas as
questões de interesse para a sociedade que não sejam de exclusiva
competência do órgão de administração e, em particular, para:

a) Apreciar a administração social;
b) Aprovar, se for o caso, as contas e balanços do exercício anterior;
c) Deliberar sobre a distribuição de benefícios;
d) Designar, quando for o caso, o auditor de contas;
e) E deliberar, quando assim se entenda, sobre a nomeação, ratifi-

cação e suspensão ou demissão dos administradores da sociedade.
3 � As assembleias gerais extraordinárias serão convocadas pelo

órgão de administração quando, entre as assembleias ordinárias, seja
necessário ou conveniente obter deliberação da assembleia. O órgão
de administração deverá convocar a assembleia geral extraordinária
quando tal lhe seja solicitado por um número de sócios que represente
pelo menos 5% do capital social. Neste caso, o pedido expressará os
assuntos a tratar na assembleia que deve ser convocada para a cele-
bração dentro dos 30 dias seguintes à data em que, para o efeito, tal
tenha sido requerido por intermédio de notário ao órgão de adminis-
tração.

4 � As assembleias gerais, tanto ordinárias como extraordinárias,
deverão ser convocadas mediante anúncio publicado no Boletim Ofi-
cial do Registo Comercial e em um dos diários de maior circulação da
província, pelo menos com uma antecedência de 15 dias sobre a data
fixada para a sua celebração, sem prejuízo de maior prazo legalmente
exigido para os casos especiais. Na convocatória das assembleias ge-
rais extraordinárias, o órgão de administração remeterá também a todos
os sócios, cujo domicílio figure no livro de registo de acções, por
correio registado, com uma antecedência mínima de oito dias da data

fixada para a sua celebração a convocatória. Os sócios cujo domicílio
for desconhecido ficarão informados da convocatória pela publicação
nos jornais referidos. Em qualquer caso, tanto com respeito às assembleias
gerais ordinárias como às extraordinárias, o anúncio expressará a data da
reunião e primeira convocatória e todos os assuntos que devem ser tra-
tados. Poderá, igualmente, fazer-se constar a data em que, se fosse o
caso, se reunirá a assembleia e a segunda convocatória.

Entre a primeira e a segunda reunião deverá mediar pelo menos
um prazo de 24 horas.

5 � Não obstante, umas e outras assembleias serão convocadas e
ficarão validamente constituídas para tratar de qualquer assunto, sem-
pre que esteja presente ou devidamente representado todo o capital
social e os presentes aceitem, por unanimidade, a celebração da
assembleia. Os acordos tomados nestas reuniões terão plena eficácia.

ARTIGO 12.º

Assistência, representação

1 � Poderão assistir às assembleias os accionistas titulares de uma
acção pelo menos inscritos no livro de registo com cinco dias de
antecedência ao da celebração.

2 � Todo o accionista com direito a assistência poderá delegar a
sua representação em qualquer outra pessoa, seja ou não accionista.

3 � A representação conferida em virtude de solicitação pública
deverá cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 107.º da Lei das
Sociedades Anónimas.

4 � A representação dos menores, incapazes ou ausentes, compe-
tirá aos seus legais representantes, quem poderão assistir até quando
não tenham a qualidade de accionistas.

5 � As sociedades, corporações, e demais pessoas jurídicas serão
apresentadas pela pessoa individual em quem deleguem.

ARTIGO 13.º

Lugar, data, presidência, celebração

1 � As assembleias gerais celebrar-se-ão no lugar do domicílio
social, sem prejuízos que as assembleias gerais universais possam ce-
lebrar-se em qualquer lugar do território nacional e, no dia e hora
assinalados na convocatória, e as suas sessões poderão ser prolonga-
das por um ou mais dias consecutivos.

2 � Será presidente e secretário os que o sejam da sociedade. Por
ausência, impossibilidade ou incompatibilidade de um ou outro serão
substituídos os que legalmente façam as suas vezes. Na falta de subs-
titutos, os sócios reunidos procederão à eleição entre eles para a
assembleia concreta de que se trate.

ARTIGO 14.º

Constituição da assembleia. Quórum de maioria

1 � A assembleia ficará validamente constituída em primeira
convocatória quando os accionistas presentes ou representados dete-
nham, no mínimo, 25% do capital subscrito com direito a votos. Em
segunda convocatória será válida a constituição qualquer que seja o
capital presente ou representado na assembleia.

2 � Para que a assembleia ordinária ou extraordinária possa deli-
berar validamente a emissão de obrigações, o aumento ou a redução
do capital, transformação, a fusão ou rescisão da sociedade e, em geral,
qualquer modificação dos estatutos sociais, será necessário, em pri-
meira convocatória, a presença ou representação de accionistas que
possuam, no mínimo, 50% do capital subscrito com direito a voto; e
em segunda convocatória será suficiente 25% do dito capital. Quando
estejam presentes ou representados accionistas com menos de 50%
do capital social subscrito com direito a voto, os acordos antes indi-
cados só podem ser validamente adoptados com o voto favorável de
dois terços do capital presente ou representado na assembleia.

3 � Sem prejuízo do que se indica no número anterior, para adop-
ção de deliberações bastará o voto favorável da maioria das acções
presentes e representadas. Cada acção terá direito a um voto.

ARTIGO 15.º

Acta e certidões

1 � Os acordos das assembleias serão registados no livro de actas
da sociedade, legalizado pelo registo comercial.

2 � A acta poderá ser aprovada na mesma assembleia seguidamente
à sua celebração; na sua falta, e entre o prazo de 15 dias, pelo presi-
dente e por dois intervenientes, um em representação da maioria e
outro da minoria. A acta aprovada por qualquer destas formas tem
força executiva a partir da data da sua aprovação.

3 � O secretário, com o visto de concordância do presidente, ou
quem faça as suas vezes, expedirá as certidões, totais ou parciais que
sejam necessárias.
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SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 16.º

Nomeação e renovação

1 � A sociedade será administrada, dirigida e representada por um
conselho de administração designado pela assembleia geral dos accio-
nistas. Para ser administrador não se requer a condição de accionista.

2 � A assembleia geral de accionistas determinará o número de
membros do conselho de administração entre um mínimo de três e
um máximo de sete e efectuará as nomeações que correspondam.

3 � Os administradores exercerão o seu cargo durante um prazo
que determine a assembleia geral que não poderá exercer cinco anos.
À falta de determinação de prazo, a nomeação entende-se por cinco
anos. Os conselheiros podem ser reeleitos uma ou mais vezes, por
períodos de igual duração máxima.

4 � Compete à própria assembleia geral designar entre os mem-
bros do conselho, um presidente e um vice-presidente. De igual for-
ma nomeará um secretário e, se for o caso um vice-secretário que
poderá ser ou não o vogal do conselho; e neste último caso assistirão
com voz mas sem voto. No caso de ausência, impossibilidade ou in-
compatibilidade do presidente, será este substituído pelo vice-presi-
dente, e for este, por sua vez, por um conselheiro de maior idade. O
secretário, nos mesmos casos, será substituído pelo vice-secretário e
este, por sua vez, pelo vogal do conselho de menor idade. As pessoas
que desempenham os cargos de presidente, vice-presidente e secretá-
rio do conselho será também da sociedade.

ARTIGO 17.º

Regime do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunir-se-á as vezes que forem
necessárias ao interesse da sociedade, convocado pelo presidente por
iniciativa própria ou a pedido de dois ou mais conselheiros. As
convocatórias far-se-ão com 48 horas de antecedência, pelo menos,
à data fixada para a sua celebração.

2 � Ficará validamente constituído quando estejam presentes ou
representados, a maioria dos seus membros. A representação deverá
recair em outros conselheiros, será outorgada com carácter especial
para cada reunião e justificada por carta ou documento que a torne
verdadeira.

3 � Os acordos serão tomados por maioria dos votos dos conse-
lheiros, presentes ou representados. Os empates serão decididos pelo
voto de qualidade do presidente, se este entender que deve fazer uso
do mesmo. Ressalva-se da forma especial que a lei exija para a adop-
ção de certas deliberações.

4 � De cada reunião será lavrada acta em que se consignarão os
assistentes, as representações, o resumo do que for tratado, as delibe-
rações tomadas e as votações se for o caso. A acta poderá ser aprova-
da no termo do mesmo conselho ou, na falta de aprovação imediata,
na primeira reunião posterior. A acta aprovada tem força executiva
a partir da data da sua aprovação. Anotar-se-á no livro e são assina-
das pelo presidente e pelo secretário.

5 � As certidões são expedidas às pessoas que estejam autorizadas
de acordo com o artigo 109.º do Regulamento do Registo Comercial.

ARTIGO 18.º

Remuneração

A retribuição do conselho de administração consistirá numa parti-
cipação nos lucros que será anualmente fixada pela assembleia geral,
entre o mínimo de 1% e o máximo de 10%; esta só poderá ser reti-
rada dos benefícios líquidos e depois de se satisfazer as previsões do
artigo 130.º da Lei das Sociedades Anónimas. O próprio conselho
determinará a distribuição entre os seus membros.

ARTIGO 19.º

Poderes dos administradores

Sem prejuízo dos poderes expressamente reservados por lei e pelos
estatutos da assembleia geral, o conselho de administração estará in-
vestido das mais amplas atribuições referentes à gestão, administra-
ção e representação da sociedade, seja judicial como extrajudicial.
Dentro deste carácter amplo e geral o conselho de administração tem
as faculdades cuja enumeração enunciativa e não limitativa se detalha
por esta forma:

1 � Executar e cumprir as deliberações da assembleia geral.
2 � Convocar as assembleias gerais, preparar os assuntos sobre os

quais aquelas devem deliberar e aprovar designadamente o balanço, a
conta de perdas e ganhos, o relatório e a proposta de distribuição de

benefícios. Deliberar, quando o considere oportuno, a distribuição de
benefícios por conta dos resultados do exercício em curso.

3 � Organizar a sociedade em todos os seus aspectos, levar a cor-
respondência e contabilidade. Designar os cargos e as funções dentro
da empresa e fazer, modificar e revogar as nomeações oportunas.

4 � Representar a sociedade em juízo e fora dele, perante todas as
pessoas, naturais ou jurídicas, públicas e privadas, com sociedades,
associações, fundações, cooperativas, sindicatos, corporações, alfân-
degas, Companhia Telefónica Nacional de Espanha, o Banco de
Espanha, O Banco Hipotecário de Espanha, o Banco Exterior de
Espanha, o Banco de Crédito Local, o Banco de Crédito Industrial,
Banco de Crédito Agrícola e outros quaisquer bancos, oficiais ou par-
ticulares e caixas de poupanças; centros, escritórios ou dependência
do estado, das comunidades autónomas, de província e do município;
e toda a espécie de magistraturas, juízos e tribunais, ordinários e espe-
ciais, incluindo Tribunais Superiores de Justiça, a Audiência Nacional
e o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional.

5 � Exercer, acompanhar e desistir das acções e recursos de qual-
quer espécie, incluindo os de cessação e de revisão, os procedimentos
civis, penais, administrativos, económico-administrativos,
contencioso-administrativos, laborais ou de qualquer outra espécie.
Transigir e obrigar-se a arbitragens ou ao arbitro de terceiros. Nome-
ar procuradores e advogados, conferindo-lhes poderes gerais para lití-
gios e os especiais em cada caso necessário e revogar esses mesmos
poderes.

6 � Acordar, prorrogar, modificar, renovar, resolver, revogar,
rescindir, denunciar, anular e em qualquer outro modo extinguir, as-
sim como cumprir e executar toda a espécie de contratos e actos,
civis, mercantis ou administrativos, de administração ou de domínio,
em relação a quaisquer bens móveis ou imóveis, ou direitos reais ou
pessoais.

7 � Realizar toda a espécie de actos e gestões em relação à vigen-
te legislação do solo, conforme a legislação sobre urbanismo ou vi-
venda, incluindo o que respeita a vivendas de protecção oficial, em
qualquer modalidade.

8 � Pedir, obter, renunciar, cancelar e extinguir qualquer espécie
de assento no registo da propriedade, registo comercial, registo da
propriedade industrial ou em quaisquer outros registos públicos.

9 � Separar, dividir, agregar e agrupar propriedade. Fazer declara-
ções de obra nova ou obra destruída e instituir a propriedade horizon-
tal em edifícios. Aprovar, estabelecer e modificar estatutos ou regu-
lamentos de comunidade. Constituir, modificar e extinguir comunidades
de bens ou direitos de quaisquer espécie.

10 � Comprar, vender, trocar, hipotecar, penhorar, e por qual-
quer outra forma adquirir, alienar e onerar bens móveis ou imóveis e
direitos reais. Constituir, reconhecer, propor, modificar, dividir,
subrogar, assumir, ceder, renunciar, onerar, cancelar e extinguir direi-
tos reais de usufruto, uso, habitação, senso, efitenses, superfície,
sobredificação, subedificação, repartição, recusa, opção, servidões
pessoais e reais, penhor, hipoteca e anticrese, e outros quaisquer di-
reitos reais, nominados e inominados, sobre os bens móveis e imó-
veis assim como direitos pessoais.

11 � Dar e tomar dinheiro em mútuo. Constituir, aceitar, modifi-
car e cancelar quaisquer garantias pessoais ou reais. Cobrar créditos,
incluindo da fazenda ou de outros quaisquer organismos da adminis-
tração pública. Pagar dívidas. Praticar liquidações, e aprovar saldos e
diferenças. Dar e exigir recibos e cartas de quitação.

12 � Mutuar, aceitar, modificar, prorrogar, renovar e extinguir
avais, fianças, penhora, hipoteca ou qualquer outra forma de garan-
tia, pessoal ou real, para segurança das obrigações próprias ou a ter-
ceiros; incluindo com responsabilidade solidária.

13 � Sacar, endossar, aceitar, avalizar, endossar, descontar, nego-
ciar, pagar, intervir e protestar letras de cambio e outros documentos
de crédito e cambio.

14 � Constituir, modificar, prorrogar, cancelar e retirar depósitos
de dinheiro ou de valores, simples ou em garantia, na Caixa Geral de
Depósitos ou quaisquer bancos ou Caixas de Poupança. Constituir
créditos documentais irrevogáveis.

15 � Relativamente a qualquer banco ou Caixas de Poupança, abrir,
acompanhar, prorrogar, renovar, modificar, cancelar e extinguir contas
correntes ordinárias ou extraordinárias, livros ou cartilhas de poupan-
ças e quaisquer outras imposições assim como contas de crédito. Efec-
tuar liquidações, aprovar e recusar saldos, transigir nas diferenças.
Dispor do dinheiro existente em qualquer das contas ou depósitos
mencionados e para o efeito assinar cheques, documentos, transfe-
rências, encargos à conta, cartas de ordens de crédito e outros docu-
mentos semelhantes.

16 � Participar em concursos, leilões, concursos-leilões e outras
quaisquer formas de contratação, administrativa ou civil; apresentar e
retirar solicitações e propostas, e aceitar ou impugnar adjudicações
provisórias ou definitivas; constituir, aumentar, modificar e retirar as
fianças em dinheiro, valores ou quaisquer outros bens.
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17 � Nomear, contratar e despedir trabalhadores, administrativos e
técnicos da empresa. Estabelecer e pagar os vencimentos. Ordenar tudo
o que respeita às relações laborais. Actuar com plenitude de atribuições
relativamente as Magistraturas de Trabalho e todo o tipo de organis-
mos, entidades ou autoridades com competências em questões laborais.

18 � Levantar das administrações de correio e de telefones, assim
como da agências de transporte de qualquer espécie, documentos,
certificados, cartas, telegramas, volumes, vagões ou quaisquer outros
envios ou remessas.

19 � Requerer a intervenção notarial, autenticar actos de qualquer
espécie. Efectuar requerimentos e notificações, e contestar aos que se
façam à sociedade.

20 � Praticar, em nome da sociedade, toda a espécie de operações
dentro do objecto social.

21 � Outorgar poderes que, para qualquer hipótese sejam exigíveis
ao movimento dos negócios sociais e revogá-los.

22 � E outorgar e assinar quaisquer documentos públicos e priva-
dos que sejam exigíveis pela natureza jurídica dos actos praticados no
exercício das faculdades e atribuições precedentes.

SECÇÃO IV

Presidente da sociedade

ARTIGO 20.º

Nomeação e atribuições

O presidente do conselho de administração será também o da soci-
edade e das suas assembleias gerais.

Pertence ao presidente da sociedade todas as faculdades determina-
das nos presentes estatutos.

SECÇÃO V

Secretário da sociedade

ARTIGO 21.º

Nomeação e atribuições

O secretário do conselho de administração será também da socie-
dade e das assembleias gerais.

São atribuições e deveres do secretário:
1 � Assistir às reuniões das assembleias gerais de accionistas e do

conselho de administração e elaborar e assinar as suas actas.
2 � Emitir certificados literais em relação ao conteúdo das referi-

das actas.
3 � Informar a quem corresponda as deliberações da assembleia

geral ou do conselho de administração.
4 � Assinar toda a espécie de documentos, informações e memó-

rias sobre os assuntos da sociedade.
5 � Exercer todas as faculdades que nele sejam delegadas pela

assembleia geral ou pelo conselho de administração.

SECÇÃO VI

Delegação de poderes

ARTIGO 22.º

Nomeação e atribuições

1 � Ao conselho de administração, com prévio cumprimento de
todos os requisitos legais de quórum, poderá nomear entre os seus
membros uma comissão executiva a um ou mais conselheiros delega-
dos nos quais delegará as suas faculdades, sem prejuízo das limitações
legais estatutárias ou das que o mesmo conselho estabeleça.

2 � O conselho de administração poderá designar directores, ge-
rentes ou procuradores, com as atribuições que em cada caso conside-
re conveniente, e que serão determinadas na escritura pública de cons-
tituição de poderes.

TÍTULO IV

Exercício social, balanço e benefícios

ARTIGO 23.º

Exercício social

O exercício social coincidirá com o ano natural.

ARTIGO 24.º

Balanços, informação, auditoria de contas

1 � Encerrado cada um dos exercícios, e dentro dos três meses
subsequentes, o conselho de administração apresentará o balanço, as

contas anuais, a informação sobre a gestão e a proposta de aplicação
dos resultados, como também, se for o caso, a conta e a informação
de gestão consolidadas.

2 � As contas anuais e informação de gestão deverão ser revistas
por pelos administradores.

3 � As contas anuais e a informação de gestão deverão ser revis-
tas por auditores de contas salvo que a sociedade possa apresentar
balanço abreviado.

4 � A partir da convocatória da assembleia geral, qualquer accio-
nista poderá obter da sociedade, de forma imediata e gratuita, os do-
cumentos que hão-de ser submetidos à aprovação da mesma assembleia
assim como a informação dos auditores de contas.

ARTIGO 25.º

Benefícios e sua distribuição

Os benefícios líquidos de cada exercício, feitas as deduções e amor-
tizações a que haja lugar, serão repartidos pela assembleia geral de
accionistas da seguinte forma:

1 � Destinar-se-á a quantia necessária para a previsão de paga-
mento de impostos a cargo da sociedade.

2 � As quantias necessárias para atender ao fundo de reserva le-
gal, quando haja necessidade, ou qualquer outro que se crie e com
carácter determinante.

3 � A remuneração dos administradores conforme o artigo 18.º
deste estatutos.

4 � E os restantes benefícios, a assembleia poderá deliberar a sua
distribuição aos accionistas em proporção do capital desembolsado ou,
no todo ou em parte, constituir fundos de reserva de quaisquer natu-
reza.

TÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 26.º

Causas de dissolução

A sociedade só ficará dissolvida quando de acordo com a lei ou seja
deliberado validamente pela assembleia geral de accionistas.

ARTIGO 27.º

Liquidação

1 � Uma vez dissolvida a sociedade, abrir-se-á o período de liqui-
dação. A assembleia geral procederá à nomeação de liquidatários, sem-
pre em número ímpar.

2 � Durante o período de liquidação a assembleia geral, como órgão
de soberania, conservará todas as suas faculdades e continuarão no
exercício dos seus cargos os que ao tempo da dissolução da sociedade
forem presidente e secretário da mesma, salvo revogação acordada
pela mesma assembleia.

3 � O activo resultante, uma vez satisfeitas todas as obrigações da
sociedade, será distribuído entre os accionistas pela forma como este-
ja acordada na assembleia geral e de acordo com o estabelecido na Lei
das Sociedades Anónimas.

TÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 28.º

Interferência de estranhos

Os accionistas da sociedade, seus representantes, e credores ou
outros, não poderão pedir nem pretender intervenção judicial da so-
ciedade, nem que se retenham, dividam ou alienem bens do seu patri-
mónio, nem proceder-se na sua direcção e administração, nem exer-
cer investigação sobre ela, a não ser no modo, forma e tempo
previstos na lei e no que prescrevem os estatutos e de acordo com as
deliberações validamente adoptadas pela assembleia geral.

ARTIGO 29.º

Referência a leis

A remissão destes estatutos para as normas legais entender-se-á feita
para as que no futuro interpretem, ampliem e condicionem ou modi-
fiquem as vigentes, desde que não fique alargado o tempo da vontade
própria da pessoa.

Está conforme.

23 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000684025
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VILA NOVA DE GAIA

AUTO ABÍLIO AZEVEDO � REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 127; identificação de pessoa colectiva n.º P506699862; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20030905.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Abílio Azevedo � Repara-
ções Auto, L.da, e tem a sua sede na Rua do Caminho da Cruz, 91, em
Gulpilhares, Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sua sede ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou conce-
lho limítrofe, ou criar dependências, filiais ou agências em qualquer
ponto do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação de
veículos automóveis e comércio de veículos automóveis.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, reguladas por leis especiais, participar em
agrupamentos complementares de empresas e em agrupamentos eu-
ropeus de interesse económico.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e está dividido nas seguintes duas
quotas: uma do valor nominal de 4000 euros pertencente ao sócio
Abílio Dias de Azevedo; e outra do valor nominal de 1000 euros
pertencente à sócia Ludovina da Conceição Moreira da Cunha.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao limite 100 000 euros.

ARTIGO 5.º

Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade terá direito de prefe-
rência na aquisição, cabendo-lhe tal direito em primeiro lugar e de-
pois aos sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado, fica afecta a um ou mais gerentes a
designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Abílio Dias de Azevedo.
3 � Para obrigar a sociedade basta a intervenção de um só gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, os gerentes poderão:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação; e
d) Confessar, desistir ou transigir em qualquer pleito, em juízo ou

em árbitros.
ARTIGO 7.º

1 � É permitida a amortização de quotas nos seguintes casos:
a) De acordo com o titular da quota;
b) Se em execução judicial, fiscal ou administrativa, for ordenada a

venda da quota;
c) Insolvência ou falência do titular, judicialmente decretada e não

suspensa;
d) Em violação do artigo 5.º do contrato de sociedade;
e) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial de bens ou

de pessoas e bens, quando a quota seja adjudicada ao cônjuge não sócio.
2 � A contrapartida é, no caso das alíneas b) e c) do número

anterior, a que resultar do último balanço apresentado e, nos casos
das alíneas d) e e) o menor dos dois seguintes valores:

a) Valor nominal da quota a amortizar;
b) Valor que resultar do balanço, especialmente elaborado para o

efeito.
ARTIGO 8.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer um dos sócios,
os respectivos herdeiros ou representantes deverão, no prazo de 30 dias

após a verificação de qualquer uma, daquelas situações, nomear um de
entre eles que a todos represente na sociedade enquanto a respectiva
quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por postal ou
carta registada, com aviso de recepção, enviados aos sócios com pelo
menos 15 dias de antecedência, salvo nos casos em que a lei exija
outras formalidades e sem prejuízo das outras formas de deliberação
dos sócios legalmente previstas.

ARTIGO 10.º

Anualmente será dado balanço com referência a 31 de Dezembro,
e os lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas as re-
servas obrigatórias, terão o destino que a assembleia geral deliberar
dar-lhe.

Está conforme.

9 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226725

LIGAÇÃO GLOBAL � CONSULTORIA E SISTEMAS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 126; identificação de pessoa colectiva n.º P 506638162;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20030905.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ligação Global � Consultoria e
Sistemas de Telecomunicações, L.da, tem a sua sede na Rua de António
Luís Gomes, 128, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Mafamude, con-
celho de Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão serem criadas filiais, sucursais
e agências ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em consultoria e comercia-
lização de serviços e produtos de telecomunicações e sistemas de in-
formação.

2 � Mediante simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
livremente adquirir e alienar participações de toda a espécie, asso-
ciar-se ou interessar-se por qualquer outra forma e com qualquer en-
tidade noutras sociedades, empresas, agrupamentos complementares
ou consórcios, existentes ou a constituir, seja qual for o seu objecto,
tipo e lei reguladora, bem como tomar parte e fazer-se representar
nos respectivos órgãos sociais e praticar todos os actos necessários
para tais fins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
20 000 euros e está dividido em duas quotas uma no valor nominal de
16 000 euros pertencente ao sócio António José de Andrade e Silva
Neves Monteiro e outra do valor nominal de 4000 euros pertencente
ao sócio Paulo Campos Antunes.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do
sócio António José de Andrade e Silva Neves Monteiro, desde já de-
signado gerente.

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

3 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá no-
meadamente:

a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar contratos de locação fincanceira, de aluguer de longa

duração ou outros;
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c) Tomar e dar de arrendamento de e para a sociedade quaisquer
locais;

d) Confessar, desistir e transigir em juízo.
e) Movimentar contas bancárias;

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os só-
cios, porém, quando a favor de estranhos, fica dependente do con-
sentimento da sociedade, à qual é atribuído em primeiro lugar, e aos
sócios não cedentes em segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer forma de apreensão judicial de quota;
c) Falência ou insolvência do seu titular, judicialmente declarada;
d) Exercício por qualquer sócio de negócios ou actividades concor-

rentes com as exercidas pela sociedade, seja directamente ou por in-
terposta pessoa, desde que para tal não tenha obtido prévia autoriza-
ção da assembleia geral ou que a mesma não seja anterior à actividade
da sociedade;

e) Por falecimento ou incapacidade de qualquer dos sócios;
f) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social, ou

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

sentimento da sociedade, tomada por maioria, em assembleia geral.
2 � Nos casos em que lhe é conferido o direito de amortizar qual-

quer quota, poderá a sociedade optar por adquiri-la ou fazê-la adquirir
por sócio ou por terceiro.

3 � A contrapartida da amortização será o que para a quota resul-
tar do último balanço aprovado à data da amortização.

ARTIGO 8.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socieda-
de continuará com os sobreviventes ou capazes e os herdeiros, se não
amortizar a respectiva quota, nomeando estes, um de entre eles que a
todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver em co-
munhão hereditária.

Mais declaram os outorgantes:
Que ratificam todos os contratos de prestação de serviços já

efectuados em nome da sociedade, desde o dia 27 de Junho do corren-
te ano até esta data, contabilizados pelas facturas n.os 1 a 221.

Está conforme.

9 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226717

CONTACAR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
20030905.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONTACAR � Investimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua do Belo Monte, 27, fre-
guesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � A gerência poderá deslocar a sede para qualquer outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto compra, venda e aluguer de
imóveis e construção de edifícios.

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
75 000 euros, dividido em duas quotas: uma de 30 000 euros perten-

cente ao sócio Abílio Fernando da Silva Santos e uma de 45 000 euros
pertencente ao sócio Artur Fernandes da Silva Santos.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao mon-
tante global de 150 000 euros.

5.º

A cessão de quotas a quem não for sócio depende do consentimen-
to da sociedade, para a qual, em primeiro lugar, e para os sócios não
cedentes, em segundo, fica reservado o direito de preferência.

6.º

1 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme
for deliberado pela assembleia geral, ficando já designados gerentes
ambos os sócios.

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

3 � A gerência poderá contrair empréstimos e hipotecar bens
imóveis, bem como trespassar e locar quaisquer estabelecimentos.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o sócio;
b) Interdição ou inabilitação do sócio;
c) Falência ou insolvência do sócio;
d) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outra forma de apre-

ensão judicial, fiscal ou administrativa da quota;
e) Se, em partilha por divórcio ou separação de pessoas e bens, a

quota não for adjudicada ao respectivo titular.
2 � A contrapartida da amortização será a que a resultar de um

balanço especial elaborado para o efeito, reportado à data da amorti-
zação.

8.º

No caso de dissolução da sociedade todos os sócios serão liquidatá-
rios, os quais entre si procederão à partilha e liquidação dos bens so-
ciais, conforme comum acordo. Na falta de acordo serão os referidos
bens entregues ao sócio que melhor preço e condições de pagamento
oferecer.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226881

GESPROVIL � SOCIEDADE CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9455/000929; identificação de pessoa colectiva n.º 504780743;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 1, 2 e 3/20030905.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
seguinte, cessação das funções de gerente e alteração do pacto social.

Cessação das funções dos gerente Nuno Manuel Ramos Vidal e Carlos
Alberto da Conceição Fontes Azevedo, em 5 de Junho de 2003, por
renúncia.

Alteração do pacto.
Artigos alterados: corpo dos artigos 1.º, 2.º e 3.º
Sede: Rua de Álvares Cabral, Edifício Douro, loja 115, Mafamude,

Vila Nova de Gaia.
Objecto: aquisição, venda e revenda de terrenos, lotes, prédios e

fracções, realização de loteamentos e urbanizações, construção e re-
construção de bens imobiliários; prestação de serviços de consultoria
e outras actividades nas áreas de gestão, engenharia e arquitectura.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: José Carlos Fernandes Delgado e José Alberto Martins

da Fonte, com uma quota de 2500 euros cada (após unificação).

Está conforme.

8 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226709

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PREDI-AMERINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5233/970331; identificação de pessoa colectiva n.º 503847585;
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averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20030904.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a seguinte: deslocação de sede.

Sede: deslocada para a Rua da Aldeias, 58, Arconzelo, Vila Nova de
Gaia.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226687

NOVOPOR � REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 39 730/850430; identificação de pessoa colectiva n.º 501506594;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20030904.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a seguinte: deslocação de sede.

Sede: deslocada para a Avenida da República, 2230, 1.º esquerdo
traseiras, Mafamude, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226679

ULTIMA IDEIA � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS
E SERVIÇOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2596/921021; identificação de pessoa colectiva n.º 502861100;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 9/20030904.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a seguinte: deslocação de sede.

Sede: deslocada para a Rua do Cavaco, 74, Santa Marinha, Vila Nova
de Gaia.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226610

EUROUNICA � SOCIEDADE DISTRIBUIÇÃO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8188/990929; identificação de pessoa colectiva n.º 504672053;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/20030904.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a seguinte: deslocação de sede.

Sede: deslocada para a Rua do Rio Megide, 165, Pedroso, Vila Nova
de Gaia.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226644

NOTA MÁXIMA � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS
E SERVIÇOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5839/971022; identificação de pessoa colectiva n.º 503981893;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20030904.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a seguinte: deslocação de sede.

Sede: deslocada para a Rua do Cavaco, 74, Santa Marinha, Vila Nova
de Gaia.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226628

ANTÓNIO BARBOSA DE SÁ � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 125; identificação de pessoa colectiva n.º P 506397068;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20030904.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Barbosa de Sá � Sociedade
Unipessoal, L.da, com sede na Travessa da Fonte, 16, freguesia de
Lever, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socieda-
de poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho
ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucur-
sais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de produtos diversos, no-
meadamente ferragens, máquinas e equipamentos para o lar. Constru-
ção civil.

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 decisão do
sócio único fica a cargo deste, o qual desde já é nomeado gerente.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de uma gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital
social.

Está conforme.

4 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226652

LUZ DO HORIZONTE � LAR DA TERCEIRA IDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 134; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20030908.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Luz do Horizonte � Lar da
Terceira Idade, L.da, e tem sua sede na Rua de Fernandes Barbosa, 31,
freguesia de Gulpilhares, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local dentro do mesmo concelho ou limítrofes, bem como
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criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de representação social no
país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades no âmbito da acção
social para pessoas idosas, com alojamento (lar da terceira idade).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4500 euros, do sócio António Melo de Madureira e outra do valor
nominal de 500 euros, da sócia Emília Correia Nobre Ferreira Madureira.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta ao sócio António Melo de Madureira,
desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obri-
gar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá
comprar e vender viaturas automóveis de e 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 empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, fican-
do desde já permitida a divisão no caso de cessão parcial. A cessão a
não sócios depende sempre do consentimento da sociedade, que terá
preferência em primeiro lugar e, em segundo, os sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

legitimários;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a percen-
tagem para reserva legal, terão o destino que a assembleia deliberar.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais são convocadas por carta registada com avi-
so de recepção endereçadas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias relativamente à data da sua realização, salvo se a lei prescre-
ver outras formalidades.

Está conforme.

10 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Lopes Miranda de Morais. 2002226768

2 NDMARKET � RECOLHA TRIAGEM RECICLAGEM
E REUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS ELÉCTRICOS

E ELECTRÓNICOS USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 457/011212; identificação de pessoa colectiva

n.º 505575248; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 14 a 17 e 18/20030904.

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

Cessação de funções de gerentes e alteração do pacto.
Cessação de funções dos gerentes José Manuel Albuquerque Santos,

Carlos Alberto Coelho de Fonseca e Paulo Fernando Correia Gonçal-
ves Pereira, em 11 de Março de 2003, por renúncia.

Apresentação n.º 18/20030904 � Alteração do pacto.
Artigos alterados: 3.º e 5.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: de Miguel Ângelo de Loureiro Abreu, com uma

quota de 2250 euros e quatro quotas de 687,50 euros cada uma.
Gerência: exercida por quem, sócio ou não, for designado em

assembleia geral.
Forma de obrigar: intervenção de um gerente.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226695

CARPINTARIA LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9861/010131; identificação de pessoa colectiva n.º 505198401;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/20030902.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: dissolução de sociedade.

Dissolução.
Prazo da liquidação: três anos a contar desde 28 de Agosto de 2003.

Está conforme.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226490

SALVADOR VIEIRA DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 38 691; identificação de pessoa colectiva n.º 501432566;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 9/20030813.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente, Vasco António Soares Vieira Freitas,
renúncia.

Data: 31 de Março de 2001.

13 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002275114

IT PARTNER � SOLUÇÕES, INFORMÁTICA
E TECNOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícu-
la n.º 60 035/20020607; identificação de pessoa colectiva
n.º 505952360; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/
20030701.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: alteração do pacto social.

Alteração do pacto.
Artigo alterado: n.º 1 do 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Carlos Alberto Melo Ferreira da Silva; Paulo Re-

nato Marques da Silva e Sá; José Luís Tavares Pires Dias dos Reis; e
a própria sociedade, cada um com 1250 euros.

Está conforme.

10 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Lopes Miranda de Morais. 2002227098
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SALIPORTO II � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 618/20030207; identificação de pessoa colectiva n.º 506333744;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20030908.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: dissolução de sociedade.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Setembro de 2003.

Está conforme.

10 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Lopes Miranda de Morais. 2002226911

TURISBESSA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 967/020319; identificação de pessoa colectiva n.º 506072215;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 16 e 17/20030905.

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

Cessação das funções de gerente e nomeação de gerente.
Cessação das funções do gerente José Alvarez Lopez, em 21 de

Agosto de 2003, por renúncia.
Nomeação de gerente.
Nomeado: Manuel Pedro Alvarez Casal, casado, residente na Ave-

nida de António Coelho Moreira, 1761, Valadares, Vila Nova de Gaia.
Data: 21 de Agosto de 2003.

Está conforme.

9 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226776

MAURIATA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7014/980915; identificação de pessoa colectiva n.º 504236911;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 11 e 12/20030905.

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

Cessação de funções de gerente e nomeação de gerente.
Cessação das funções do gerente José Alvarez Lopez, em 21 de

Agosto de 2003, por renúncia.
Nomeação de gerente.
Nomeado: Manuel Pedro Alvarez Casal, casado, residente na Ave-

nida de António Coelho Moreira, 1761, Valadares, Vila Nova de Gaia.
Data: 21 de Agosto de 2003.

Está conforme.

9 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226830

SCISSORS � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 132; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20030908.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SCISSORS � Cabeleireiros, L.da núme-
ro de identificação fiscal P506583627, tem a sua sede na Rua de
Francisco Alexandre Ferreira, 96 B, Santa Marinha, concelho de Vila
Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local do concelho de Vila Nova de
Gaia, ou concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar, onde

entender, inclusive no estrangeiro, quaisquer agências, filiais ou sucur-
sais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto, cabeleireiro, estética e comercia-
lização de produtos de higiene corporal, de cosmética, perfumaria e
outros similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencente uma quota à sócia Maria João Silva Monteiro Leite, e a outra
à sócia Olinda Maria Dias Rodrigues Gonçalves.

ARTIGO 4.º

A gerência remunerada ou não conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral, fica afecta às sócias Maria João Silva Monteiro Leite
e Olinda Maria Dias Rodrigues Gonçalves, desde já nomeadas geren-
tes, sendo necessária a assinatura das duas para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

Em ampliação dos poderes normais da sua competência, a gerência
poderá:

a) Comprar, trocar e vender quaisquer veículos automóveis de e
para a sociedade;

b) Comprar quaisquer bens móveis, mesmo pelo sistema de leasing
ou outro, nas condições e termos acordados;

c) Tomar de arrendamento ou trespassar qualquer estabelecimento
comercial ou industrial de e para a sociedade;

d) Mediante deliberação por unanimidade da assembleia geral po-
derão ser exigidos aos sócios prestações suplementares até ao valor
necessário para a boa imagem da mesma.

ARTIGO 5.º

As assembleias gerais, salvo quando a lei determinar outros prazos
ou formalidades especiais, serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme.

10 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Lopes Miranda de Morais. 2002226903

IMOCONSTRÓI � CONSTRUÇÃO E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 39 182/841026; identificação de pessoa colectiva n.º 501473882;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20030903.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: dissolução de sociedade.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Julho de 2003.

Está conforme.

4 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226601

PREDIJOVEM, PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 678/880118; identificação de pessoa colectiva n.º 501921559;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 10/20030903.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: aumento de capital e alteração do pacto.

Aumento e alteração.
Artigos alterados: 3.º e 4.º
Reforço: 50 240,41 euros, realizado em dinheiro, subscrito pelos

sócios na proporção e em reforço das respectivas quotas.
Capital: 150 000 euros.
Sócios e quotas: David Manuel da Silva Moreira Costa, com uma

quota de 127 500 euros (unificada) e Maria Lucília de Oliveira Mar-
ques da Costa, com uma quota de 22 500 euros.
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Gerência: afecta a ambos os sócios, residentes na Estrada Nacio-
nal, 109, 3461, Valadares, Vila Nova de Gaia, designados em 5 de
Agosto de 2003.

Forma de obrigar: intervenção de um gerente.

Está conforme.

4 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226598

PARAHOTEL � INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO
E EQUIPAMENTO HOTELEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 964/030618; identificação de pessoa colectiva n.º 500211523;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 10/20030618.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Alteração do contrato.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Travessa do Barroco, 214, Pedroso, Vila Nova de Gaia.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

A Ajudante Principal, Elsa Soares. 2002325871

ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO PEREIRA DAS NEVES
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8447/991220; identificação de pessoa colectiva n.º 504788841;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20030903.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: nomeação de gerente.

Nomeação de gerente.
Nomeado: Rosa Maria Carneiro Pires Laranjeira, casada, residente

na Rua de Santo António, 85, Arzozelo, Vila Nova de Gaia.
Data: 30 de Junho de 2003.

Está conforme.

4 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226512

FERREIRA & TEIXEIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5510/970619; identificação de pessoa colectiva n.º 503911038;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 23/20030902.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: alteração do pacto social.

Alteração do pacto social.
Artigo alterado: 2.º
Objecto: importação, exportação, representação, montagem, ins-

talação e comercialização de móveis de cozinha e casas de banho,
electrodomésticos e artigos de decoração para o lar.

Está conforme.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226580

JOAQUIM CUNHA & GLÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 121; identificação de pessoa colectiva n.º P 506700348;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030901.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim Cunha & Glória, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Soares dos Reis, 506, loja 4, fregue-
sia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representações de
produtos diversos, nomeadamente cosméticos e outros produtos para
cabeleireiro.

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
2750 euros, pertencente à sócia Maria da Glória de Almeida Pinto
Ferreira, e outra do valor nominal de 2250 euros, pertencente ao sócio
Joaquim da Cunha Ferreira.

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, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226547

RUI ÂNGELO MONTEIRO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 122; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20030902.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

1.º

A sociedade adopta a firma Rui Ângelo Monteiro � Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Marques Sá da Bandeira,
492, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por decisão da gerência a Sociedade poderá abrir, transfe-
rir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou qualquer outra forma de
representação, bem como transferir a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste no comércio e montagem de aparelhos
de rádio, som, alarmes e telemóveis. Importação.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente à quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único, Rui Ângelo Ribeiro Monteiro.

4.º

1 � A Sociedade é administrada e representada pelo sócio único,
desde já nomeado 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

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
Sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade,
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

6.º

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

7.º

Ao sócio único podem ser exigidas prestações suplementares, até
ao montante de 50 000 euros.

Está conforme.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2000651925

ECOJOFON � RECUPERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 123; identificação de pessoa colectiva n.º P 506178420;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20030903.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ECOJOFON � Recuperação e
Comercialização de Peças Auto, L.da , com sede da Rua da Idanha,
232, Carvalhos, freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na importação, exportação, recuperação,
reparação e comercialização de peças e acessórios para veículos auto-
móveis e motociclos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5200 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2600 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vence-
rão juros ou não conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

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 regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência, insolvência do seu titular ou cessão gratuita não

autorizada;
c) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
d) Por venda ou adjudicação judicial da quota;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio.

ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade
não se dissolverá, continuando com o sócio sobrevivo e os herdeiros
do falecido ou representante legal do interdito, devendo aqueles no-
mear um de entre si que a todos represente na sociedade, enquanto a
quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios com antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei pres-
crever outras formalidades.

Está conforme.

4 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226555

BURNETT & CHAMBERS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 130; identificação de pessoa colectiva n.º P506693309; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 38/20030905.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Burnett & Chambers, L.da

2 � Tema sua sede na Rua das Marinhas, moradia 17, 59, fregue-
sia de Gulpilhares, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
do turismo, nomeadamente aluguer de habitações e organização de
eventos desportivos.

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 20 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226733

ETIBAST � ETIQUETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 131; identificação de pessoa colectiva n.º P506699447; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 39/20030905.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ETIBAST � Etiquetas, L.da e vai ter a
sua sede na Rua de Soares dos Reis, 1324, A8, da freguesia da
Mafamude, do concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria e comércio de etiquetas e artes
gráficas no geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencen-
tes 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 da sócia Maria de Lassalete
Peixinho Fernandes Basto, que desde já é nomeada gerente.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os 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 regu-

ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

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 respecti-
va aquisição.

Está conforme.

9 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226750

VÍCIO D�ARTE � DECORAÇÕES, EVENTOS
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5538/970626; identificação de pessoa colectiva n.º 503911100;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 19 e 21/20030902.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte aumento de capital e deslocação de sede.

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2755,41 euros, realizado em dinheiro, subscrito pela sócia

Cristina Maria Pereira Salgado.
Capital: 5000 euros.
Sócias e quotas: Cristina Maria Pereira Salgado com uma quota de

4251,80 euros e Maria de Lurdes Balocas Pereira com uma quota de
748,20 euros.

Deslocada a sede para a Rua de São Salvador, 162, rés-do-chão
direito, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226539

GATEPOR � ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 062/861118; identificação de pessoa colectiva n.º 500850682;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 12/20030902.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a seguinte alteração do pacto.

Alteração do pacto social.
Artigos alterados: 3.º e 7.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Mário de Lurdes Pereira com uma quota de

4500 euros (unificada) e Mário Alberto Martins Gonçalves com uma
quota de 500 euros.

Está conforme.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226474

FISINEME � CLÍNICA FISIÁTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9237/000727; identificação de pessoa colectiva n.º 504658549;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/20030716.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte aumento de capital.

Aumento de capital e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 100 000 euros, em dinheiro, subscrito quanto a 20 000 euros

pelo sócio Adelino Mário e quanto a 80 000 euros pela sócia Paula
Maria da Rocha Peixoto de Barros, criando uma nova quota.

Capital: 105 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Adelino Mário Resende Barbosa � 21 000 euros.
2) Paula Maria da Rocha Peixoto de Barros � 4000 euros e

80 000 euros.

Está conforme.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226520
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LIMATOP � TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 503/021218; identificação de pessoa colectiva n.º 503647063;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 6/
20030902.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a seguinte: mudança de sede.

Sede: Rua do Infante D. Henrique, 117, fracção autónoma U, Vilar
do Paraíso, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

2 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226458

REIS & TRIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7464/990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504303813;
inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 4 e 5/20030902.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: alteração do pacto e nomeação de gerente.

Alteração do pacto e nomeação de gerente.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Rua de Trás, 157, I, sobre-loja F, Santa Marinha, Vila Nova

de Gaia.
Gerência: extensiva a Bernardino Miguel Soares de Oliveira, resi-

dente na Rua da Fonte Fria, 216, Vila Maior, Santa Maria da Feira,
designado em 30 de Junho de 2003.

Está conforme.

2 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226423

PÃO QUENTE E CONFEITARIA PONTO DE ENCONTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5656; identificação de pessoa colectiva n.º 504116615; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 8/20030902.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: alteração do pacto.

Alteração do pacto.
Artigo alterado: 3.º e corpo e § 1.º do artigo 5.º
Capital: 14 963,94 euros.
Sócios e quotas: Álvaro Gonçalves Lopes, Manuel da Silveira Lopes

e João Paulo Veiga de Matos, com uma quota de 4987,98 euros cada
um.

Gerência: João Paulo Veiga de Matos, residente na Rua de Tain,
559, Silva Escura, Maia, designado em 30 de Maio de 2003.

Forma de obrigar: intervenção de um gerente.

Está conforme.

2 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226466

STOREBOX � ARQUIVO E GESTÃO DE DOCUMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 306/20020918; identificação de pessoa colectiva
n.º 506211908; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/
20030902.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: dissolução de sociedade.

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

Está conforme.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002226504

JORGE SEADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 36 347/820416; identificação de pessoa colectiva n.º 501252487;
número e data da apresentação: PC 84/20030625.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

2 de Setembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002336431

MANUEL DOMINGUES DE SOUSA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 36 287/820317; identificação de pessoa colectiva n.º 501281312;
número e data da apresentação: PC 93/20030625.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2002, referente à socieda-
de em epígrafe.

2 de Setembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002313695

PEREIRA, GARCÊS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 37 989/830608; identificação de pessoa colectiva n.º 501386190;
número e data da apresentação: PC 98/20030625.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

2 de Setembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002248222

LAURENTINA C. M. SILVA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 039/011003; identificação de pessoa colectiva n.º 505698943;
número e data da apresentação: PC 85/20030625.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

2 de Setembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002273855

DAVID JOSÉ TAVARES MAGALHÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 306/011120; número e data da apresentação: PC 76/20030625.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

2 de Setembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002273570

CONSTRUÇÕES SOUSA & CANCELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 618/010716; número e data da apresentação: PC 58/20030625.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

2 de Setembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2000233180
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FERNANDO JORGE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9990; identificação de pessoa colectiva n.º 505284812; núme-
ro e data da apresentação: PC 292/270603.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

16 de Setembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002245274

EUROCOVO � CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9737; identificação de pessoa colectiva n.º 505264188; núme-
ro e data da apresentação: PC 303/270603.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à soci-
edade em epígrafe.

16 de Setembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2001976682

SANTARÉM
CONSTÂNCIA

QUINTIMPÉRIO � RESTAURAÇÃO E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula
n.º 149/030731; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
030731.

Certifico que Silvano Dinis Paulino Vaz, solteiro, maior, e Micael
Alexandre Paulino Vaz, solteiro, maior, constituíram a sociedade em
epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas, adop-
ta a firma QUINTIMPÉRIO � Restauração e Turismo, L.da, e vai
ter a sua sede na Quinta do Pinhal, freguesia e concelho de Cons-
tância.

§ único. A gerência poderá 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 ter-
ritório nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade da indústria hoteleira,
restauração e turismo e similares, exploração de bares, snack-bares,
restaurantes, discoteca, catering, pastelaria, e eventos.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou estranhos à soci-
edade, a nomear em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de
um gerente para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de preferência, em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o capi-
tal social, poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades ou prazos, a convoca-
ção das assembleias gerais, far-se-á por meio de carta registada en-
viada aos sócios, com pelo menos 20 dias de antecedência.

Disposição transitória

Que a gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamentos
da conta em nome da sociedade, para aquisição de mercadorias e bens
do giro comercial, e ainda para a liquidação das despesas com a cons-
tituição e registo, bem como a celebrar quaisquer negócios jurídicos,
por conta da sociedade no âmbito do respectivo objecto.

Declararam ainda os outorgantes:
Que ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

8 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de Jesus
Pereira Morais. 2001407270

CORUCHE

PAULINO & OLIVEIRA, SAG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1113/
020218; identificação de pessoa colectiva n.º 505885565; data da
apresentação: 200803.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta própria os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2006280180

ALBERTO SILVA & SILVA
REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1079/
011114; identificação de pessoa colectiva n.º 505837722; data da
apresentação: 200803.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2006280171

JOSÉ MARIA CARREIRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1018/
010402; identificação de pessoa colectiva n.º 505383551; data da
apresentação: 210803.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2006280198

CARAPAU, MONTEIRO E DAVID, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 987/
001102; identificação de pessoa colectiva n.º 505088851; data da
apresentação: 200803.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2006280147
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GALINHA, MARQUES E COELHO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 951/
000121; identificação de pessoa colectiva n.º 504830856; data da
apresentação: 200803.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2006280139

J. DELFINA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 972/
000621; identificação de pessoa colectiva n.º 504915150; data da
apresentação: 200803.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2006280414

MENDES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 969/
000530; identificação de pessoa colectiva n.º 504941232; data da
apresentação: 250803.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2006280406

TRANSPORTES JOSÉ GASPAR JÚNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 967/
000517; identificação de pessoa colectiva n.º 504895400; data da
apresentação: 250803.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2006280392

CERSAN 2 � CERÂMICA DE CORUCHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 890/
980529; identificação de pessoa colectiva n.º 504164872; data da
apresentação: 300603.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2006280511

TOMASOR � SOCIEDADE DE PRODUTORES AGRÍCOLAS
DE TOMATE DO VALE DO SORRAIA E SUL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 784/
951213; identificação de pessoa colectiva n.º 503835021; data da
apresentação: 300603.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2006280503

CUSTÓDIO GÓIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1102/
020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505910950; data da
apresentação: 180803.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2006280384

ANTÓNIO CABECINHAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1125/
020318; identificação de pessoa colectiva n.º 506012670; data da
apresentação: 180803.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2006280376

FRANCISCO JOAQUIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1096/
020107; identificação de pessoa colectiva n.º 505888521; data da
apresentação: 180803.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2006280368

M. MATIAS, FRUTAS E CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1115/
020218; identificação de pessoa colectiva n.º 505955652; data da
apresentação: 180803.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2006280350
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LINO GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1114/
020218; identificação de pessoa colectiva n.º 505936526; data da
apresentação: 180803.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2006280341

DOMSEGURO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 924/
990505; identificação de pessoa colectiva n.º 504406469; data da
apresentação: 200803.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2006280163

OURÉM

PEREIRA, SILVA & REIS, L.DA

Sede: Estrada de Minde, 850, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 78; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500215901; averbamentos n.os 1,
2 e 3 à inscrição n.º 1; números e datas das apresentações: 5/
20030626; 15/20030829 e 3/20030901.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente de Manuel Pereira da Silva, por
óbito.

Data: 1 de Agosto de 1984.
Manuel Agostinho da Silva, por renúncia.
Data: 7 de Outubro de 1976.
Mais certifico que, a sociedade mudou a sede para: Estrada de Minde,

850, Fátima, Ourém.

Conferido, está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003574956

CATARINA & CATARINO, L.DA

Sede: Estrada da Caridade, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2529;
identificação de pessoa colectiva n.º 506370950; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/25072003.

Certifico que entre Dora Catarina Vaz, solteira, maior e António
Joaquim Catarino Vaz, casado com Teresa Maria Vieira de Sousa, na
separação de bens, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos seguintes:

Contrato de sociedade

No dia 6 de Maio de 2003, no Cartório Notarial da Batalha, pe-
rante mim Maria José Carrinho Correia, notária, compareceram:

1.º António Joaquim Catarino Vaz, casado sob o regime de separa-
ção de bens com Teresa Maria Vieira de Sousa, natural da freguesia de
Torres Novas, (São Pedro) concelho de Torres Novas residente na
Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 28, 3.º porta 7, em
Ourém.

2.ª Dora Catarina Vaz, solteira, maior, natural da freguesia de Torres
Novas (Salvador) concelho de Torres Novas, residente na Rua do
Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 28, 1.º porta 6, em Ourém.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade n.os 9221831 de 5 de Março de 2003 e 11608245 de 11 de
Outubro de 1999 de Santarém.

Disseram: que celebram um contrato de sociedade comercial sob o
tipo de sociedade por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Catarina & Catarino, L.da

2.º

A sociedade tem a sede na Estrada da Caridade, em Ourém, fregue-
sia de Nossa Senhora da Piedade, concelho de Ourém.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, delegações,
sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação da so-
ciedade, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste na confecção de outro vestuário exterior
por medida.

4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e representa-se por duas quotas, sendo uma de 4500 euros
da sócia Dora Catarina Vaz e uma de 500 euros do sócio António
Joaquim Catarino Vaz.

5.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global, do décuplo do capi-
tal social.

6.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos comple-
mentares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade em

primeiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de prefe-
rência.

8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-
dem de quem de direito, do valor da quota apurado segundo balanço a
efectuar para o efeito.

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

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence aos dois
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

Assim o outorgaram, declarando sob sua responsabilidade, que o
capital se encontra efectuado e que a gerência fica desde já autorizada
a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da sociedade, para
aquisição de mercadorias e bens do giro comercial e ainda para liqui-
dação das despesas com a constituição e registo da sociedade.

Conferido está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 2003574565
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NACSEGUR � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Rua de D. Afonso Henriques, 11-B, 2.º, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2544;
identificação de pessoa colectiva n.º 506697770; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/20030826.

Certifico que, entre Armindo Ribeiro de Oliveira e mulher Maria Noémia
Dias Ferreira Oliveira, casados na comunhão geral, Rua de D. Afonso
Henriques, 11-B, 2.º, Freixianda, Ourém, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NACSEGUR � Mediação de
Seguros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Afonso Henriques,
11-B, 2.º, freguesia de Freixianda, concelho de Ourém.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, podendo 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 mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 6000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Armindo Ribeiro de Oliveira e Maria Noémia Dias Ferreira Oliveira.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, ascendentes e descenden-
tes, quando permitida por lei, enquanto a cessão a estranhos fica de-
pendente do consentimento da sociedade, à qual fica reservado o di-
reito de preferência em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em
segundo lugar.

ARTIGO 7.º

Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade continuará com
os herdeiros deste, que nomearão entre si um que os represente na
sociedade e que nesta exerça os poderes inerentes à quota do sócio
falecido.

ARTIGO 8.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento bens
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2003546456

VARDIAL � SOCIEDADE HOTELEIRA E CONSTRUTORA
DO CENTRO, L.DA

Sede: Rua de Justiniano da Luz Preto, 49, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 557;
identificação de pessoa colectiva n.º 501586296; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 8/20030814.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Julho de 2003.

Conferido está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2003546308

EDIOURÉM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Peras Ruivas, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1280;
identificação de pessoa colectiva n.º 503430579; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 7/20030814.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Julho de 2003.

Conferido está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2003546316

J. VIEIRA & COSTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Casal da Perdiz, Salgueira de Cima,
Casal dos Bernardos, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2277;
identificação de pessoa colectiva n.º 506046648; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 15 e 18/20030612.

Certifico, que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente Joaquim Marques Vieira, por re-
núncia.

Data: 31 de Março de 2003.
Alteração parcial do contrato, dando nova redacção aos artigos 2.º

e 5.º, que passa a ser a seguinte:

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Casal da Perdiz, na Salgueira
de Cima, freguesia de Casal dos Bernardos, concelho de Ourém, po-
dendo a mesma ser mudada, por simples deliberação, para outro local
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
venha a ser deliberado em assembleia geral, compete a quem aí for
eleito. O sócio Armindo José Costa já se encontra nomeado gerente.

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

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

Conferido está conforme.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2000533744

LIVIFOZ � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Sede: Rua da Mata, Calçada, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2161;
identificação de pessoa colectiva n.º 504224514; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/20030829.
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Certifico, que na sociedade em epígrafe, foi alterado o pacto social
aditando ao mesmo os artigos 7.º e 8.º, os quais ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e em agru-
pamentos complementares de empresas.

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

Conferido está conforme.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2003546545

2 L. R. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Cidral, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1554;
identificação de pessoa colectiva n.º 504041711; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 3/20030827.

Certifico, que na sociedade em epígrafe, foi alterado o pacto social
da sociedade, dando nova redacção ao seu artigo 3.º e adita o n.º 4 ao
seu artigo 8.º, com as seguintes redacções:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 200 000 euros, correspondente à soma das seguintes quotas: duas
do valor nominal de 76 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Manuel Vieira Lopes e Eusébio Oliveira Ribeiro e uma do
valor nominal de 48 000 euros, pertencente à sócia, SADIA � Com-
pra e Venda Propriedade e Gestão Bens, S. A.

ARTIGO 8.º

4 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderá, em sua substituição,
ser criada uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns dos sócios, ou a terceiros.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Conferido está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2003546413

ADELURBE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Casal da Perdiz, 42, Salgueira de Cima,
Casal dos Bernardos, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2545;
identificação de pessoa colectiva n.º 506629317; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/20030828.

Certifico que, entre Adelino Jorge Henriques e mulher Maria Pre-
ciosa Marques Alves, casados no comunhão geral, Salgueira de Cima,
Rua do Casal da Perdiz, 42, Casal dos Bernardos, Ourém, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Casal da Perdiz, 42, no
lugar de Salgueira de Cima, freguesia de Casal dos Bernardos, conce-
lho de Ourém.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis, revenda de adquiridos para esse fim, urbanização e construção de
imóveis e sua revenda em bloco ou propriedade horizontal.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Adelino Jorge Henriques
e uma do valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Maria
Preciosa Marques Alves.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessário a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares,
reembolsáveis quando julgadas disponíveis, sendo a data e forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente veículos
automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de arrendamento
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferido está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2003546430

VILARPINHO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua de Vale Figueira, Vilar dos Prazeres,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2036;
identificação de pessoa colectiva n.º 505392097; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 19 e 20/20030910.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes actos de registo:

Cessou as funções de gerente António Manuel de Oliveira Pereira,
por renúncia.

Data: 2 de Setembro de 2003.
Alteração parcial do pacto social ficando os artigos 1.º, 3.º e 4.º

com a seguinte redacção:
1.º

A sociedade adopta a firma VILARPINHO � Indústria e Comér-
cio de Mobiliário, L.da, e tem a sua sede na Rua de Vale Figueira, em
Vilar dos Prazeres, freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, con-
celho de Ourém.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
90 000 euros, e corresponde à soma de 12 quotas: quatro, cada uma
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no valor nominal de 17 500 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Joaquim Vieira dos Reis, Joaquim Manuel Pereira dos Santos,
Augusto dos Reis Henriques, e Paulo Francisco Pereira de Oliveira, e
oito, cada uma no valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a
cada um dos sócios, Jorge de Oliveira, José Luís da Graça Eugénio,
Carlos Alberto da Graça Eugénio, Filipe Roberto de Oliveira Rodrigues,
Manuel Nazário da Graça Oliveira, Narciso Eugénio de Oliveira,
Florentino da Graça Oliveira, e António Leal dos Santos.

4.º

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as assi-
naturas de dois gerentes.

Declaram ainda sob sua inteira responsabilidade que o dinheiro
correspondente ao aumento já deu entrada na caixa social.

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

Conferido está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003546596

LAR DE APOIO A IDOSOS S. JOÃO VILARENSE, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1074;
identificação de pessoa colectiva n.º 502918900; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 29; números e data das
apresentações: 11 e 18/20030528.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes actos de registo:

Cessou as funções de gerente Álvaro Hermenegildo de Faria Eugénio,
por renúncia.

Data: 11 de Abril de 2003.
Alteração do pacto social ficando os artigos 5.º e 8.º com a seguin-

te redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social está dividido em sete quotas: uma do valor nomi-
nal de 33 927,58 euros, do sócio Arnaldo José da Silva Moura, uma
no valor nominal de 76 598,01 euros pertencente em comum e sem
determinação de parte ou direito a Maria da Piedade Pereira Neves,
Maria Pereira Mendes Ferreira, Manuel Neves de Oliveira Mendes e
Augusto Neves Mendes; e cinco no montante de 76 598,01 euros,
pertencentes, cada uma delas a cada um dos restantes sócios Fernando
Maria dos Santos, Manuel Norberto dos Santos Mendes dos Reis,
Custódio Manuel de Oliveira Eugénio, Edgar Reis da Silva e Álvaro
dos Santos Fernandes.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade pertence a sócios e não sócios a nomear
em assembleia geral, mantendo-se gerentes os sócios Fernando Maria
dos Santos, Manuel Norberto dos Santos Mendes dos Reis, Custódio
Manuel de Oliveira Eugénio, Edgar Reis da Silva e Álvaro dos Santos
Fernandes e ficando designados gerentes os sócios Arnaldo José da
Silva Moura e Augusto Neves Mendes, casado e residente em Vilar
dos Prazeres, Ourém, bastando, para obrigar a sociedade, a assinatura
de três gerentes.

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

Conferido está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000534066

TOMÁS & CARREIRA, L.DA

Sede: Estrada de Minde, Residencial A Foca, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2457;
identificação de pessoa colectiva n.º 506404323; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 9/20030905.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi alterado parcialmente
o pacto social ficando o artigo 4.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 6655 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
do valor nominal de 1995,19 euros, pertencente ao sócio, Armindo
Carreira Tomás e uma quota do valor nominal de 4659,81 euros,
pertencente ao sócio Albino Carreira Tomás.

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

Conferido está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003546600

CONSTRUÇÕES CALÇADA, L.DA

Sede: Alqueidão, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1310;
identificação de pessoa colectiva n.º 503484008; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 1/20030829.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi alterado parcialmente
o pacto social ficando os artigos 9.º e 10.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e em agru-
pamentos complementares de empresas.

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

Conferido está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003546510

PRESUNTOS COSTA, L.DA

Sede: Retiro de Castela, 30, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1717;
identificação de pessoa colectiva n.º 504469207; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 9/20030903.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi alterado parcialmente
o pacto social ficando o artigo 2.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transformação e comércio de carnes,
compra e venda de bens imóveis.

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

Conferido está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003546464

PEARL & REIS, L.DA

Sede: Rua de São José, 1, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2547;
identificação de pessoa colectiva n.º 506694720; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 21/20030909.
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Certifico que entre Fernando Pereira dos Reis e mulher Suzanne
Pearl dos Reis, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Pearl & Reis, L.da

2.º

A sociedade tem sede na Rua de São José, 1, em Cova da Iria, fre-
guesia de  Fátima e concelho de Ourém.

3.º

O objecto social consiste em indústria hoteleira, restaurante, cer-
vejaria, bar, café e construções e investimentos, urbanísticos e explo-
ração turística.

4.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, no capital so-
cial de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos
complementares de empresas e ainda criar ou comparticipar na criação
de novas empresas, desde que o objecto destas sociedades coincida no
todo com o da mesma.

5.º

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

6.º

Por decisão unânime dos sócios podem ser exigidas prestações
suplementares de capital, até ao montante global de 25 000 euros.

7.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota que
seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial. A
amortização considera-se efectuada com o depósito à ordem de quem
de direito, do valor da quota apurado segundo balanço a efectuar para
o efeito.

8.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a favor de estranhos a sociedade em pri-

meiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência,
com eficácia real.

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence a ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

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

3 � A gerência fica desde já autorizada a:
a) Criar ou encerrar sucursais, agências, filiais ou outras formas locais

de representação social.
b) Efectuar levantamentos da conta aberta em nome da sociedade

para aquisição de mercadorias e bens do giro comercial e ainda para
liquidação das despesas com a constituição e registo da sociedade.

Conferido está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003546499

INOVAREST � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Estrada Principal de Fátima, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2546;
identificação de pessoa colectiva n.º 506620182; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20030905.

Certifico que entre Elisabete Pereira Brites Sirgado, casada com Luís
Filipe Agostinho Sirgado, na comunhão geral e Paula Cristina Duarte
Fernandes, casada com Henrique Manuel Castanheira Major, na co-

munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma INOVAREST � Actividades
Hoteleiras e Turísticas, L.da, com sede social na Estrada Principal de
Fátima, na cidade e freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade por deliberação da gerência instalar, manter ou extin-
guir sucursais, filiais e outras formas de representação social.

2.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas uma de valor nominal de
2500 euros, pertencente a sócia Elisabete Pereira Brites Sirgado e outra
de valor nominal de 2500 euros, pertencente a sócia Paula Cristina
Duarte Fernandes.

3.º

O objecto social é, actividade de restauração e similares, turismo
representações, produtos para a hotelaria. Importação e exportação.

4.º

A sociedade pode associar-se com outras sociedades com objecto
diferente em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida por quem for eleito em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos pela as-
sinatura dos dois gerentes.

3 � Fica proibido aos gerentes e aos mandatários ou procuradores,
obrigar a sociedade em fiança, letras a favor, avales e outros actos e
contratos semelhantes, estranhos aos negócios sociais, sob pena de o
infractor responder perante a sociedade pelos prejuízos que causar.

6.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer sócio
singular, ou pela dissolução de qualquer pessoa colectiva. A sociedade
poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos seguintes casos:

a) Em caso de falecimento, interdição, inabilitação ou incapacida-
de do titular da quota.

b) Quando haja penhora ou arresto sobre quota ou quando por
qualquer motivo e forma deva proceder-se à sua arrematação ou ad-
judicação, tendo sempre a sociedade direito de preferência nos ter-
mos da lei, em qualquer um dos casos anteriormente previstos.

c) Quando o titular da quota não tenha cumprido pontual e ime-
diatamente as obrigações impostas pelo pacto social e pela lei.

7.º

A cessão de quotas, total ou parcial a favor de estranhos à socie-
dade, carece sempre do consentimento desta e quando consentida, é
ainda atribuído o direito preferencial à sociedade em primeiro lugar, e
aos sócios não cedentes em segundo.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não prevenir outra forma, serão
convocadas com pelo menos 15 dias de antecedência.

9.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Disposição transitória

1 � São da responsabilidade da sociedade todas as despesas com a
sua constituição e registo, e fica desde já autorizada a sociedade, a
proceder ao levantamento do capital depositado no banco, nos ter-
mos do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a fim de
fazer face às despesas e à aquisição de bens de equipamentos necessá-
rios à prossecução imediata do objecto social.

2 � Fica também desde já autorizada a gerência a praticar quais-
quer actos contidos no objecto social, mesmo antes do registo defini-
tivo da sociedade.

Conferido está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003546472
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MINIMERCADOS JASMIN
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de São João de Deus, Edifício Jasmin, bloco E, 10,
rés-do-chão direito, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2548;
identificação de pessoa colectiva n.º 506703576; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/20030910.

Certifico que entre António de Oliveira Pereira e mulher Maria da
Conceição de Jesus Santos, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Minimercados Jasmin � Comér-
cio e Representações, L.da, tem a sua sede na Rua de São João de Deus,
Edifício Jasmin, bloco E, 10, rés-do-chão direito, Cova da Iria, fre-
guesia de Fátima, concelho de Ourém e durará por tempo
indeterminado a partir de hoje.

2 � Por deliberação da assembleia geral a sociedade poderá mudar
a sua sede para qualquer outro local dentro do mesmo concelho de
Ourém, ou para concelho limítrofe.

3 � Por deliberação da assembleia geral a sociedade poderá abrir
sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação em qual-
quer parte do país e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos alimen-
tares, utilidades domésticas, produtos de higiene e limpeza e todos os
produtos comercializáveis em estabelecimentos com a categoria de
minimercados e supermercados.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros, dividido em duas quotas, uma de 17 500 euros e outra
de 7500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios, António de
Oliveira Pereira e Maria da Conceição de Jesus Santos, respectiva-
mente.

ARTIGO 4.º

Não serão exigidas prestações suplementares de capital, mas os
sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
nas condições a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a favor de estranhos é condicionada, su-

cessivamente, à opção da sociedade e dos sócios não cedentes.
3 � Havendo mais do que um sócio a exercer o direito de prefe-

rência referido no número anterior, a quota será dividida entre os sócios
preferentes, na proporção do valor nominal das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos sócios António de Oliveira Pereira e Maria da Conceição de Jesus
Santos.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
para sua representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, é
suficiente a assinatura de um gerente.

3 � É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos ao seu objecto social, nomeadamente em
fianças, abonações, letras de favor, avales e outros semelhantes.

ARTIGO 7.º

Em caso de interdição ou falecimento de algum sócio, a sociedade
continuará o seu giro com o representante legal do interdito, ou com
um dos herdeiros do de cujus entre eles nomeado, que a todos repre-
sente.

ARTIGO 8.º

A dissolução e liquidação da sociedade ocorrerão nos casos e segun-
do os termos previstos na lei.

ARTIGO 9.º

Os gerentes ficam desde já autorizados nos termos da alínea b) do
n.º 4.º do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a efec-

tuar levantamentos na conta aberta no Banco Comercial Português �
Atlântico, balcão de Fátima, em nome da sociedade, para fazer face à
despesas de constituição, instalação e início de funções da sociedade.

Conferido está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003546502

TIJOBARRO DOIS � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Forno, sem número de polícia, Várzea, Atouguia,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2480;
identificação de pessoa colectiva n.º 506537722; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/20030730.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Julho de 2003.

Conferido, está conforme o original.

11 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 2003574751

MAXOURELA, EXPLORAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS
DE COMIDAS E BEBIDAS, ARTE, ARTESANATO E MODA, L.DA

Sede: Largo do Professor Egas Moniz,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1732;
identificação de pessoa colectiva n.º 504405110; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/20030804.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 2003.

Conferido, está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 2003574905

TRANSMINDRICA � TRÂNSITOS E TRANSPORTES, L.DA

Sede: Estrada de Fátima, sem número de polícia, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1833;
identificação de pessoa colectiva n.º 504547968; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 3/20030605.

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

Nomeado gerente Henrique Vieira Puga.
Data: 4 de Junho de 2003.

Conferido, está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000532527

VELHIARTE � COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua das Buchicas, sem número de polícia, Alveijar,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1764;
identificação de pessoa colectiva n.º 504523279; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 4 e 5/20030723.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes actos de registo:

Cessação de funções do gerente Leonel dos Reis Veríssimo, por
renúncia.

Data: 19 de Março de 2003.
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Alteração parcial do pacto, alterando o n.º 1 do artigo 3.º e os
n.os 1 e 2 do artigo 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma de 2500 euros pertencente
ao sócio António Pereira de Oliveira Martins e outra de 2500 euros
pertencente à sócia Maria da Conceição Reis Veríssimo Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de sócios e não sócios
que vierem a ser designados, ficando desde já nomeados gerentes os
sócios António Pereira de Oliveira Martins e Maria da Conceição Reis
Veríssimo Martins.

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

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Conferido está conforme.

11 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2003574913

LOFEL � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Estrada de Torres Novas, Amoreira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 242;
identificação de pessoa colectiva n.º 500610002; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030806.

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

A sociedade mudou a sede para: Estrada de Torres Novas, Amoreira,
Fátima, Ourém.

Conferido, está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003574824

INTERIMOBILIÁRIA � CONSTRUÇÃO E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Manalvo, 7, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2531;
identificação de pessoa colectiva n.º 502110430; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 5 e 6/20030728.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções da gerente Elia Couteiro Ferreira Eugénio Faria,
por renúncia.

Data: 14 de Abril de 2003.
Alteração parcial do pacto, dando nova redacção ao n.º 1 do arti-

go 1.º e aos n.os 1 e 2 do artigo 4.º, que passa a ser a seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma INTERIMOBILIÁRIA � Cons-
trução e Venda de Imóveis, L.da, com sede na Rua do Manalvo, 7, na
vila e freguesia de Caxarias, concelho de Ourém e durará por tempo
indeterminado a contar da sua constituição.

4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, são exercidas por quem for eleito em
assembleia geral. O sócio Armando da Silva Lopes, já se encontra
nomeado gerente, ficando, desde já, também nomeado gerente Alberto
dos Santos Duarte Vieira, casado, residente na Avenida da Nazaré,
72, em Valado de Frades, concelho da Nazaré.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é necessária a assinatura de um gerente.

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

Conferido está conforme o original.

11 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2003574581

DROGARIA DO JOCAS, L.DA

Sede: Rua de Manuel Trezentos, 10, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2527;
identificação de pessoa colectiva n.º 506440478; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20030722.

Certifico que, entre Joaquim Castelão Ferreira e mulher Maria Pre-
ciosa Baptista Lopes Ferreira, casado na comunhão geral, Rua de
Manuel Trezentos, 10, Caxarias, Ourém e Alexandra Sofia Lopes
Ferreira, casada com Hélder António Reis Faria, na comunhão de
adquiridos, Avenida de 21 de Junho, 32, 2.º direito, Chã, Caxarias,
Ourém foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Drogaria do Jocas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Trezentos, 10,
freguesia de Caxarias, concelho de Ourém.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio dos seguintes
ramos: drogaria, papelaria, pesticidas, ferramentas, ferragens, vidros,
brinquedos, tintas, utilidades domésticas e materiais de construção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, dividido em três quotas: uma
de valor nominal de 20 000 euros pertencente ao sócio Joaquim Cas-
telão Ferreira, outra de 15 000 euros, pertencente à sócia Maria Pre-
ciosa Batista Lopes Ferreira e finalmente uma de 15 000 euros per-
tencente à sócia Alexandra Sofia Lopes Ferreira.

2 � Do capital social os sócios já realizaram 50%, devendo os
restantes 50% ser realizado no prazo de dois anos.

3 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
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d) No caso de morte de 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 terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conferido está conforme.

11 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2003574921

TÁXIS MENDES E FLORES, L.DA

Sede: Hortas, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 113;
identificação de pessoa colectiva n.º 500512256; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 10/20030721.

Certifico que na sociedade acima referida, foi aumentado o capital
social de 5000 euros para 10 000 euros, tendo em consequência sido
alterado o pacto social, alterando a redacção do seu artigo 3.º, que
passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, em dinheiro,
é de 10 000 euros, e corresponde à soma de três quotas, duas no valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
João Miguel Silva Lopes e Pedro Filipe Silva Lopes, e outra no valor
nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio João Marques Lopes.

Foi também nomeado gerente o sócio Pedro Filipe Silva Lopes.

Conferido está conforme.

11 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2003546162

IMOBILIÁRIA AVENIDA BEATO NUNO
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, 423, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2353;
identificação de pessoa colectiva n.º 506240428; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 10 e 12/20030724.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente de Vítor Manuel Ferreira Gama e
Isabel dos Santos Pereira Gama, por renúncia.

Data: 23 de Junho de 2003.
Nomeação de gerentes.

Gerentes nomeados: os sócios Rui Manuel Pereira dos Santos e
Anabela da Silva Reis.

Data: 23 de Junho de 2003.

Conferido está conforme.

11 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003574557

STARTELAS � IMPERMEABILIZAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de São João de Deus, Edifício Varandas de Fátima,
4.º esquerdo, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2539;
identificação de pessoa colectiva n.º 506668320; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/2003083.

Certifico que, entre:
1.º Armando Manuel Costa Rodrigues, casado sob o regime da co-

munhão de adquiridos com Capitolina de Almeida Ribeiro, natural da
freguesia de Espite, residente na Rua de São João de Deus, 17, na
Cova da Iria, freguesia de Fátima, esta e aquela deste concelho, con-
tribuinte fiscal n.º 123517877;

2.º Carlos Albino Fonseca das Neves, casado sob o regime da co-
munhão de adquiridos com Maria de Fátima da Silva Antunes, natural
de França, residente na Rua da Floresta, no Vale do Freixo, freguesia
de Espite referida, contribuinte fiscal n.º 198788827, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma STARTELAS � Impermeabi-
lizações, L.da, tem a sua sede na Rua de São João de Deus, Edifício
Varandas de Fátima, 17, 4.º esquerdo, Cova da Iria, freguesia de Fáti-
ma, concelho de Ourém e durará por tempo indeterminado a partir
de hoje.

2 � Por deliberação da assembleia geral a sociedade poderá mudar
a sua sede para qualquer outro local dentro de Ourém, ou para conce-
lho limítrofe.

3 � Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá abrir
sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação, em qual-
quer parte do país e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos, artigos e
equipamentos para impermeabilizações, isolamentos e construção ci-
vil em geral e aplicação dos mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
20 000 euros, dividido em duas quotas, de 10 000 euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios Armando Manuel Costa Rodrigues e Carlos
Albino Fonseca das Neves.

ARTIGO 4.º

Não serão exigidas prestações suplementares de capital, mas os
sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
nas condições a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a favor de estranhos é condicionada, su-

cessivamente, à opção da sociedade e dos sócios não cedentes.
3 � Havendo mais do que um sócio a exercer o direito de prefe-

rência referido no número anterior, a quota será dividida entre os sócios
preferentes, na proporção do valor nominal das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos sócios Armando Manuel Costa Rodrigues e Carlos Albino Fonse-
ca das Neves.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
para a sua representação em juízo e fora dele, activa e passivamente,
é necessário a assinatura dos dois gerentes.

3 � É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos ao seu objecto social, nomeadamente em
fianças, abonações, letras de favor, avales e outros semelhantes.
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ARTIGO 7.º

Em caso de interdição ou falecimento de algum sócio, a sociedade
continuará o seu giro com o representante legal do interdito, ou com um
dos herdeiros do de cujus entre eles nomeado, que a todos represente.

ARTIGO 8.º

A dissolução e liquidação da sociedade ocorrerão nos casos e segun-
do os termos previstos na lei.

ARTIGO 9.º

Os sócios ficam desde já autorizados nos termos da alínea b) do
n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a efectuar
levantamentos na conta aberta no Banco Português de Investimen-
tos, balcão de Caxarias, em nome da sociedade, para fazer face às
despesas de constituição, instalação e início de funções da sociedade.

Conferido está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003546227

SARVIMAD � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Principal, 31, Resouro, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2541;
identificação de pessoa colectiva n.º 506658759; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20030814.

Certifico que, entre:
1.º Manuel Marques Saraiva, casado sob o regime da comunhão de

adquiridos com Maria Alice Gameiro Francisco Saraiva, natural da
freguesia de Urqueira, deste concelho, onde reside, no Resouro,
contribuinte fiscal n.º 114744327;

2.º António Dias Vieira, casado sob o regime da comunhão geral
com Maria de Sousa Dias Vieira, natural daquela freguesia de Urqueira,
onde reside, na Rua Principal, 31, no Resouro, contribuinte fiscal
n.º 106102737, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos seguintes:

Pacto social

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SARVIMAD � Construções, L.da,
e tem a sua sede na Rua Principal, 31, no lugar do Resouro, freguesia
de Urqueira, concelho de Ourém.

2 � A gerência pode, com consentimento da assembleia geral,
deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência não depende de deliberação favorável dos sócios
para criar ou extinguir sucursais, filiais, agências, delegações ou outras
formas de representação.

2.º

1 � O objecto social consiste na compra e venda de bens imóveis,
revenda de adquiridos para esse fim, urbanização e construção de
imóveis e sua revenda em bloco ou propriedade horizontal.

2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do referido no número anterior, desde que autoriza-
da por deliberação da assembleia geral.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 25 000 euros e está dividido em duas quotas iguais, do valor de
12 500 euros cada, subscritas uma por cada um dos sócios.

4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; contudo, quando feita a
estranhos, é condicionada à opção da sociedade em primeiro lugar e
dos sócios não cedentes, em segundo lugar.

5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, activa ou
passivamente, em juízo ou fora dele, são exercidas pela gerência, re-
munerada ou não conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de dois dos seus gerentes.
3 � Os sócios Manuel Marques Saraiva e António Dias Vieira fi-

cam desde já nomeados gerentes.

6.º

Transitório

A sociedade assume a responsabilidade pelos encargos com a sua
instalação, aquisição de bens e mercadorias e outras  despesas neces-
sárias à sua constituição, registo e entrada em funcionamento, fican-
do a gerência desde já autorizada a efectuar levantamentos da conta
aberta no Banco Atlântico, agência de Ourém, para fazer face às
despesas de constituição e registo desta escritura e de investimentos
do activo imobilizado.

Conferido está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003546278

JOSÉ BATISTA MARTINS & FILHOS, L.DA

Sede: Fartaria, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 86; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500512051; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 3/20030904.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Agosto de 2003.

Conferido, está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003546561

AVRA � AUTO VILARENSE REPARADORA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 367;
identificação de pessoa colectiva n.º 500983003; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/20030814.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 20 de Maio de 2003.

Conferido, está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003546294

FLUXOTERM � CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: Estrada de Fátima, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2413;
identificação de pessoa colectiva n.º 505933853; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 5/20030814.

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

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção ao artigo 2.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social consiste na instalação de canalizações e de
climatização. Comércio de ferragens, ferramentas e artigos para ca-
nalização e climatização. Construção civil e obras públicas

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

Conferido, está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003546286
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BENTO, FERNANDES & GOMES, COMÉRCIO
A RETALHO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Avenida de Santo Agostinho, sem número,
Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2537;
identificação de pessoa colectiva n.º 506671739; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 18/20030806.

Certifico que entre:
1.ª Deolinda Gonçalves Fernandes Madalena, casada com Eduardo

Madalena Fernandes, casados sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, natural da freguesia de Lajeosa, concelho de Sabugal, residente na
Rua de Laje da Azinheira, lote 198, 11, em Castelo Branco, contribuinte
fiscal n.º 104423579;

2.ª Alina Margarida Bento, solteiro, maior, natural da freguesia de
Caranguejeira, concelho de Leiria, onde reside no lugar da sede de
freguesia, na Travessa dos Arneiros, 694, contribuinte fiscal
n.º 228343879;

3.º Rui Pedro Gonçalves Madalena Fernandes, solteiro, maior, na-
tural da freguesia e concelho de Castelo Branco, residente na Rua da
Alegria, lote 2, rés-do-chão, frente, em Leiria, contribuinte fiscal
n.º 215531990;

4.º Nuno Alexandre da Silva Gomes, solteiro, maior, natural da
freguesia e concelho de Leiria, residente na Rua de Santo António,
lote 20, 3.º, B, em Pousos, Leiria, contribuinte fiscal n.º 210526416,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Bento, Fernandes & Gomes, Comércio
a Retalho de Vestuário, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Santo Agostinho,
sem número, em Cova da Iria, na cidade e freguesia de Fátima, con-
celho de Ourém.

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

3.º

A sociedade tem por objecto: pronto-a-vestir, comércio a retalho
de vestuário e acessórios afins, para adultos, crianças e bebés.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas do valor nomi-
nal de 1250 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas, a todos
ou alguns dos sócios, prestações suplementares até ao montante glo-
bal de 20 vezes o montante do capital social, desde que naquela deli-
beração sejam fixados os respectivos termos e condições.

6.º

A sociedade poderá exigir suprimentos em dinheiro desde que, por
deliberação unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos mon-
tantes, termos e condições.

7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de três gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Nuno Alexandre
da Silva Gomes, Alina Margarida Bento e Rui Pedro Gonçalves
Madalena Fernandes.

8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

9.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferência já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

10.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros, sem o prévio con-

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

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

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

11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com, pelo menos, 20 dias de antecedência.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome da-
quela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definitivamen-
te matriculada, podendo designadamente, adquirir equipamentos e veícu-
los automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar e tomar de
arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e prestar todas
as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerência ainda autorizada
a levantar, no todo ou em parte, o capital social depositado em nome da
sociedade, para pagar os encargos respeitantes àqueles negócios, bem como
os respeitantes à constituição e registo da sociedade.

Conferido, está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003546197

FUTUR MAIOR, SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO
E AO INVESTIMENTO, L.DA

Sede: Avenida do Beato Nuno, edifício Jasmim, rés-do-chão,
loja 4, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1948;
identificação de pessoa colectiva n.º 505145820; inscrições n.os 2 e
3; números e data das apresentações: 25 e 26/20030820.

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

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção aos artigos 1.º
n.º 2 e 3.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � [...]
2 � A sociedade passa a ter a sua sede na Avenida de Beato Nuno,

edifício Jasmim, rés-do-chão, loja 4, na cidade e freguesia de Fátima,
concelho de Ourém.
3 � [...]
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 20 000 euros, dividido em quatro quotas do valor nominal de
5000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: o sócio Teodorico Pereira.
Data: 28 de Fevereiro de 2003.

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

Conferido, está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003546367

ISABEL & LOURENÇO, L.DA

Sede: Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 491;
identificação de pessoa colectiva n.º 501402888; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 2/20030808.

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

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

Conferido, está conforme.

11 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003574948

SANTARÉM

UNANIMIS � GESTÃO DE PROJECTOS E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4367/
20021021; identificação de pessoa colectiva n.º 506246779; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20030829.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 31 de Dezembro de 2002.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006044680

PEREIRA, PRONTO & ZENKL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3940/
20001215; identificação de pessoa colectiva n.º 505244225;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 5 e 7/20030115.

Certifico que, por escritura de 20 de Fevereiro de 2002, lavrada a
fl. 65, do livro n.º 107-F, do 2.º Cartório Notarial de Santarém, re-
nunciou à gerência Ana Teresa Zenkl Graça e foi alterado o contrato
da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 1.º e 3.º, que ficam com
a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Pereira & Pronto, L.da, e
tem a sua sede no Beco da Cacaímba, 9 e 10, na freguesia de Marvila,
concelho de Santarém.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros, corresponde à soma de duas quotas iguais de 2505 euros,
pertencentes uma a cada uma das sócias Maria Cristina da Silva Pe-
reira e Ana Paula Pronto Ribeiro.

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

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2006044699

VERDE ESMERALDA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3657/
990614; identificação de pessoa colectiva n.º 504519743; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 3/20030827.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 7 de Agosto de 2003.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006044702

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA E AVÍCOLA
DO SOBREIRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4312/
20020517; identificação de pessoa colectiva n.º 506065723.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitantes ao ano de 2002.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006036980

NETO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1271/
980930; identificação de pessoa colectiva n.º 501055487.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitantes ao ano de 2002.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006044818

CIPRIANO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3276/
970402; identificação de pessoa colectiva n.º 503870625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitantes ao ano de 2002.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006044796

COSTA & VEDOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3190/
960913; identificação de pessoa colectiva n.º 503723746.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitantes ao ano de 2002.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006044826
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VL � CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3025/
950726; identificação de pessoa colectiva n.º 503464180.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitantes ao ano de 2002.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006044834

CASA DE ALCÁÇOVA � TURISMO DE HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2970/
950222; identificação de pessoa colectiva n.º 503366439.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitantes ao ano de 2002.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006044842

XIAOBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2934/
941130; identificação de pessoa colectiva n.º 503310808.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitantes ao ano de 2002.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006044850

SCALOBRA � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2676/
930224; identificação de pessoa colectiva n.º 502937980.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitantes ao ano de 2002.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006044869

JORGE ANTÓNIO ROLDÃO ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2038/
980730; identificação de pessoa colectiva n.º 502152257;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 4/20030827.

Certifico que, por acta lavrada em 3 de Julho de 2003, renunciou à
gerência Maria Suzel Ribeiro Pires Almeida.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006044877

ELMONTAGEM � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2607/
921020; identificação de pessoa colectiva n.º 502862130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitantes ao ano de 2002.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006044885

SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS
CASA DE BONS ARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3552/
981210; identificação de pessoa colectiva n.º 504305280;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20030618.

Certifico que, por acta lavrada em 10 de Abril de 2002, foram
reconduzidos os órgãos sociais da sociedade em epígrafe, para o
quadriénio de 2002-2005:

Assembleia geral: presidente � Maria Madalena França e Silva da
Quintarilha Mantas Moura; secretário � Teresa Maria Lagoa Ribeiro
de Almeida da Silveira.

Administrador único: Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira.
Fiscal único: efectivo � Martinez, Carvalhada & Plácido, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo Dr. Plácido
Norberto dos Inocentes; suplente � Dr. Luís Fernando Gongo
Carvalhada.

11 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2006033956

MARIA JOÃO GOMES ALVES
CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4186/
20011130; identificação de pessoa colectiva n.º 505884321.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitantes ao ano de 2002.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006036998

NUTRISCALA � NUTRIÇÃO E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4172/
20011107; identificação de pessoa colectiva n.º 505853302.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitantes ao ano de 2002.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006037005

V. M. A. � VEÍCULOS MOVIDOS A AR
INDÚSTRIA DE AUTOMÓVEIS ECOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4151/
20011001; identificação de pessoa colectiva n.º 505757656.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitantes ao ano de 2002.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006037013

EDALB � ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4065/
20010608; identificação de pessoa colectiva n.º 505267624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitantes ao ano de 2002.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006044648
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HODIT � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4099/
20010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505433931.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitantes ao ano de 2002.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006037021

IMPORTAÇÕES E VENDAS DE QUALIDADE � IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3832/
20000612; identificação de pessoa colectiva n.º 502166983.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitantes ao ano de 2002.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006044656

TOMAR

TERRA DE LINHO � LIVROS, MARKETING
E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2214;
identificação de pessoa colectiva n.º P-506699625; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/20030904.

Certifico que, pelo sócio único Miguel Garcia Lopes, casado com
Maria Adelaide da Conceição Garcia Lopes, na comunhão geral,
morador na Travessa da Senhora da Conceição, 8, Linhaceira,
Asseiceira, Tomar, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Terra de Linho � Livros,
Marketing e Consultoria de Comunicação, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa da Senhora da Concei-
ção, 8, em Linhaceira, freguesia de Asseiceira, concelho de Tomar.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em edição, distribuição em veícu-
los ligeiros e comércio de livros e outras publicações, publicidade e
marketing. Prestação de serviços e consultoria na área informática e
de comunicação.

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 ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-

mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

15 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000740200

H. CANIÇO � MEDICINA DENTÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2212;
identificação de pessoa colectiva n.º P-506690431; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20030818.

Certifico que, pelo sócio único Helder Alexandre Castanheira Ca-
niço, solteiro, maior, morador em Tomar, na Rua de 13 de Feverei-
ro, 27, 4.º, direito, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma H. Caniço � Medicina Dentária,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do 13 de Fevereiro, 27, 4.º,
direito, freguesia de Tomar (Santa Maria dos Olivais), concelho de
Tomar.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do País e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de medicina
dentária.

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 ele sócio Helder Alexandre Castanheira Caniço.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Helder Alexandre Castanhei-
ra Caniço, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas
estranhas à sociedade que tenham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

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

2 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000740138

TORRES NOVAS

SERGONIC � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 2020/20030909; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção:3/20030909.
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Certifico que entre Sérgio Lopes Calado, casado com Maria Fernanda
Ferreira de Oliveira Calado, na separação de bens, residente em
Pimenteis, 11, Lapas, Torres Novas; José Francisco Ferreira Nicolau,
casado com Dália Maria Ferreira Brites Moita Nicolau, na comunhão
geral, residente na Urbanização da Quinta da Silvã, lote 106, 2.º, di-
reito, Lapas, Torres Novas; e LARMONDA � Promoção de
Imóveis, L.da, com sede na Rua das Escolas Primárias, 14, São Pedro,
Torres Novas, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SERGONIC � Promoção
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Andrade Corvo, sem
número de polícia, freguesia de Santa Maria, concelho de Torres Novas.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como a actividade principal, a compra e venda de
bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; promoção, cons-
trução de edifícios e urbanizações e como actividade secundária dar de
arrendamento bens imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
199 500 euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores
nominais de 66 500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Sérgio Lopes Calado, José Francisco Ferreira Nicolau e
LARMONDA � Promoção de Imóveis, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Sérgio
Lopes Calado e José Francisco Ferreira Nicolau e o não sócio Jorge
Marques de Oliveira, ora outorgante, este por indicação da sócia
LARMONDA � Promoção de Imóveis, L.da

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a assinatura de três 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 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 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 cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social.

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

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2000304699

MATOS & MELÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 2021/20030910; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20030910.

Certifico que entre Pedro Miguel Matos Melão e Carla Maria Matos
Melão, solteiros, maiores, residentes em Parceiros de São João, Par-
ceiros de Igreja, Torres Novas, foi constituída uma sociedade por quotas
com a denominação em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Matos & Melão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Parceiros de São João,
freguesia de Parceiros de Igreja, concelho de Torres Novas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, obras públicas,
demolições, terraplanagens, compra e venda de bens imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde á soma de duas quotas iguais, dos valores
nominais de 5000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Pedro Miguel Matos Melão e Carla Maria Matos Melão.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 8.º

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

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 forem
fixadas em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2000304702

VILA NOVA DA BARQUINHA

NETOWER, SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha.
Matrícula n.º 185/20030523; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 6/20030523.

Certifico que entre Pedro Nuno Coelho Jorge Crispim, casado com
Carla Maria Presado Dias Crispim, na comunhão de adquiridos, resi-
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dente na Rua de Abílio César Afonso, 23, B, 1.º, direito, Entronca-
mento; Valter José Gonçalves Bouça, solteiro, maior, residente na
Avenida do Dr. José Eduardo Vítor das Neves, bloco 2, 1.º, direito,
Entroncamento e Paulo César Reis Crispim, solteiro, maior, residen-
te na Rua do 25 de Abril, lote G, 1.º, esquerdo, Entroncamento, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NETOWER, Soluções Informá-
ticas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, sem
número de polícia, no lugar, freguesia e concelho de Vila Nova da
Barquinha.

3 � Por simples deliberações da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da 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 prestação de serviços e
consultoria na área informática e multimédia. Comércio, importação
e representação de produtos e equipamentos informáticos. Formação
na área informática.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5010 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, do
valor nominal de 1670 euros cada uma, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Pedro Nuno Coelho
Jorge Crispim.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio dos Santos. 2001852940

MANUEL MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha.
Matrícula n.º 68/570227; identificação de pessoa colectiva
n.º 500179646; data da apresentação: 20020814.

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

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio dos Santos. 2001852959

CORTIBET � DEMOLIÇÃO E CORTE DO BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha. Matrí-
cula n.º 97/951228; identificação de pessoa colectiva n.º 503559415;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/20020416.

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

Redenominação, alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Capital redenominado: 249 398,96 euros.
Sócios e quotas: Luís Freitas Coelho, 124 699,48 euros e Carminda

da Piedade Pinhão Coelho, 124 699,48 euros.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio dos Santos. 2001852878

SETÚBAL
ALMADA

RODRIGUES & JACINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 428/
20001120; identificação de pessoa colectiva n.º 501605177;
averbamento n.º 1 of. à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; números
e data das apresentações: 193 e 195/20011228.

Certifico que foi registado o seguinte:
1) Cessação de funções dos gerentes José Maria Jacinto e André

Rodrigues, por renúncia, de 17 de Janeiro de 2001; e
2) Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 2.º
Capital: 30 000 000$.
Sócios e quotas:
1) Alecrim Properties, Ltd., 2 500 000$ e 12 500 000$; e
2) Levitas Investiments, Ltd., 2 500 000$ e 12 500 000$.

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

10 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 1000237342
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AREALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 89/
390117; identificação de pessoa colectiva n.º 500315760; inscri-
ção n.º 18 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 17 e 18/20020128.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1) Alteração do contrato.
Transformação da sociedade supra referida, em sociedade anóni-

ma, tendo em consequência ficado com a seguinte redacção:

CAPÍTULO I
Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 � A sociedade tem a forma de sociedade anónima e adopta a
denominação de AREALVA, S. A.

2 � A presente sociedade durará por tempo indeterminado.
3 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Arealva, freguesia de

Almada, concelho de Almada.
4 � O administrador único poderá, estando para tal desde já auto-

rizado, deslocar a sede social para qualquer outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar, trans-
ferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras
formas de representação da sociedade, em território nacional ou no
estrangeiro, onde e quando entender por mais conveniente.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a exploração por conta própria, ar-
rendamento ou qualquer outra forma directa ou indirectamente dos
imóveis sociais e também a exploração do comércio de vinhos e seus
derivados ou outro comércio em que os sócios acordem.

CAPÍTULO II
Capital social, acções, suprimentos e prestações acessórias

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, dividido em 5 000 000 acções, com o va-
lor nominal de 0,01 euros cada uma.

2 � As acções serão ao portador, registadas ou não, ou
nominativas, livremente convertíveis a expensas dos accionistas e
poderão ser representadas por título de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500,
1000, 5000 e 10 000 acções ou múltiplas.

ARTIGO 4.º

Aumento do capital social

O administrador único, fica desde já autorizado, após parecer favo-
rável do fiscal único, a proceder ao aumento de capital social até ao
limite de 500 000 euros, a realizar nos termos e condições que o mesmo
administrador único deliberar, por uma ou mais vezes, por entradas
em dinheiro.

ARTIGO 5.º

Suprimentos

Podem os accionistas prestar suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que vierem a ser contratados com esta.

ARTIGO 6.º

Preferência na subscrição

1 � Nos aumentos do capital social da sociedade, em dinheiro, os
accionistas terão direito de preferência, a exercer proporcionalmente
ás acções detidas, na subscrição de novas acções, relativamente a quem
for accionista, salvo diferente deliberação da assembleia geral, nos
termos do artigo 460.º do Código das Sociedades Comerciais, cabendo
ao administrador único estabelecer o preço e as condições dos au-
mentos, ao abrigo da competência que lhe é atribuída pelo artigo 4.º
do presente contrato de sociedade.

2 � Nos aumentos de capital social em dinheiro, em que fiquem
acções por subscrever, o remanescente será rateado nos termos previs-
tos no artigo 458.º, n.os 2 e 3 do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

Acções próprias

A sociedade só poderá adquirir ou deter acções próprias na medida
em que tal aquisição ou detenção for autorizada e não contrariar os
termos da lei geral aplicável.

ARTIGO 8.º

Garantias e amortização

1 � A sociedade poderá adquirir, alienar, onerar e realizar quais-
quer operações com acções, nos casos e nas condições legalmente
estabelecidas.

2 � A sociedade poderá ainda, prestar quaisquer tipos de garantais,
reais ou não, nomeadamente, garantias bancárias, avales, fianças e
hipotecas às empresas do grupo e aos seus accionistas.

3 � A sociedade poderá amortizar as acções que forem objecto de
penhora, arresto, arrolamento, adjudicação ou outra providência judi-
cial, nos termos e condições deliberadas em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Transmissão de acções

ARTIGO 9.º

Limitação à transmissão de acções da sociedade
por acto entre vivos

1 � A alienação a terceiros de acções da sociedade, bem como a
constituição de ónus ou encargos sobre as mesmas, carecem do pré-
vio consentimento da sociedade, a ser prestado pelo administrador
único, tendo ainda os accionistas não alienantes direito de preferên-
cia relativamente à totalidade das acções alienandas.

2 � O accionista que pretender transmitir, por título oneroso ou
por qualquer forma onerar, uma parte ou a totalidade das suas acções,
deverá comunicar, por carta registada com aviso de recepção, aos
accionistas não alienantes e ao administrador único da sociedade essa
sua intenção, identificando desde logo o adquirente ou o benefício do
direito a constituir, o número de acções a transmitir, o preço preten-
dido e condições de pagamento oferecidas pelo eventual adquirente,
elementos que deverão ser comprovados mediante documento escrito
assinado pelo oferente, ou o valor atribuído, tratando-se de transmis-
são a título gratuito.

3 � Os accionistas não alienantes que desejarem exercer o respec-
tivo direito de preferência deverão fazê-lo, no prazo de 30 dias con-
tados da recepção da acima mencionada notificação, através de car-
tas registadas dirigidas ao administrador único da sociedade e ao
accionista transmitente, indicando o número de acções que preten-
dem adquirir.

4 � Pretendendo mais de um accionista preferir, as acções aliena-
das serão entre eles divididas na proporção das acções de que na altu-
ra forem detentores.

5 � Se não forem exercidos direitos de preferência sobre a totali-
dade das acções alienandas ou tendo-o sido e o preço de transmissão
não vier a ser liquidado dentro do prazo notificado, o administrador
único da sociedade pronunciar-se-á sobre o pedido de consentimento,
no prazo de 60 dias, contado da data de recepção da carta a que se faz
referência no anterior n.º 2, ou de 30 dias contados da notificação
que lhe for feita pelo accionista alienante de que lhe não foi pago o
preço devido, consoante o prazo que termine em último lugar, e co-
municará a sua decisão ao transmitente, sendo livre a transmissão de
acções ou a constituição de ónus, se o administrador único não se
pronunciar dentro dos referidos prazos.

6 � No caso de a transmissão ou a constituição de ónus não ser
autorizada pelo administrador único da sociedade por, além de outros
motivos de interesse relevante da sociedade, ser o transmissário das
acções ou beneficiário dos ónus, considerado incoveniente para a
sociedade pelo administrador único, deverá este fazer adquirir as ac-
ções ou atribuir o ónus em causa, por outra pessoa, nas condições de
preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o consenti-
mento. Tratando-se de transmissão a título gratuito ou provando a
sociedade que em qualquer dos casos antes mencionados houve simu-
lação de preço ou de condições, as acções alienandas serão adquiridos
pelo correspectivo valor real, conforme apurada nos termos legais.

7 � Todas as comunicações previstas neste artigo, serão obrigato-
riamente feitas por carta registada expedida com aviso de recepção,
respectivamente para a sede da sociedade e para a morada indicada
pelo accionista transmitente na carta referida no n.º 2 do presente
artigo, sob pena de se terem por não efectuadas.

8 � A sociedade não reconhecerá, para efeito algum, as transmis-
sões ou oneração de acções, a favor de terceiro, efectuadas sem ob-
servância do disposto no presente artigo.
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9 � O anteriormente estabelecido não terá aplicação nos casos de
a transmissão ocorrer por morte do accionista.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Composição

São órgãos da sociedade: a assembleia geral, o administrador único
e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto e que, com antecedência mínima de 10 dias sobre a
data da respectiva reunião, possuam 1000 ou mais acções em seu nome
averbadas no livro de registo de acções da sociedade.

2 � A cada grupo de 1000 acções corresponde um voto; os ac-
cionistas possuidores de um número de acções inferior a 1000 pode-
rão agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se então
representar por qualquer um dos agrupados.

3 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se re-
presentar nas reuniões da assembleia geral por outros accionistas ou
pelo cônjuge, ascendente ou descendente ou pelo administrador único.

4 � Os accionistas pessoas colectivas serão representados por um
membro da sua administração ou direcção ou por quem estes indicarem.

5 � Os instrumentos de representação previstos nos números an-
teriores deverão ser dirigidos ao presidente da mesa da assembleia geral
e entregues na sociedade com, pelo menos, cinco dias úteis de ante-
cedência em relação à data marcada para a respectiva reunião.

6 � O administrador único e o fiscal único, deverão estar presen-
tes nas reuniões da assembleia geral, e mesmo que não disponham de
direito de voto, poderão ainda assim intervir nos trabalhos, apresen-
tar propostas e participar nos seus debates.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, eleitos em assembleia geral, de entre os accionistas ou
não, por um período de quatro anos e que poderão ser sempre reeleitos.

2 � Compete ao presidente da assembleia geral convocar e dirigir
as reuniões da assembleia geral, bem como exercer as demais funções
que lhe são conferidas por lei e pelo presente contrato.

ARTIGO 13.º

Convocação da assembleia geral

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas mediante cartas registadas, expedidas com aviso de recep-
ção, para o endereço que o accionista haja expressamente indicado à
sociedade para esse efeito, com a antecedência mínima de 30 dias,
em relação à data da reunião da assembleia geral.

2 � Na primeira convocatória, pode desde logo ser marcada uma
segunda data para reunir no caso de a assembleia geral não poder fun-
cionar na primeira data marcada.

3 � O presidente da assembleia geral deverá convocar extraordi-
nariamente a assembleia geral sempre que para tal seja solicitado pelo
administrador único, pelo fiscal único ou por accionistas que possuam,
pelo menos, acções correspondentes a 20% do capital social e que
lho requeiram em carta registada e expedida com aviso de recepção,
em que se indiquem, com precisão, os assuntos a incluir na ordem do
dia e se justifique a necessidade de reunir a assembleia.

ARTIGO 14.º

Deliberações da assembleia geral

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que estejam presentes ou representados accionistas cujas
acções correspondam a mais dois terços do capital social com direito
a voto.

Em segunda convocação a assembleia geral pode funcionar e
validamente deliberar seja qual for o número de accionistas presentes
ou representados e o quantitativo do capital a que as respectivas ac-
ções correspondam.

2 � Sem prejuízo do disposto no artigo 386.º, n.º 2, do Código das
Sociedades Comerciais, as deliberações da assembleia geral serão to-
madas por maioria de dois terços dos votos emitidos em cada reu-
nião, seja qual for a percentagem do capital social nela representado,
não se contando as abstenções, salvo quando a lei ou os presentes
estatutos exigirem maioria qualificada.

3 � Não obstante o disposto nos números anteriores, serão neces-
sários 75% dos votos correspondentes ao capital social da sociedade
para que a assembleia geral, reunida em primeira convocação, delibe-
re sobre os seguintes assuntos:

a) Supressão do direito de preferência dos accionistas da sociedade,
nos aumentos de capital a efectuar a dinheiro;

b) Supressão do direito de preferência dos accionistas da sociedade,
nas transmissões de acções dos accionistas;

c) Modificação do contrato de sociedade;
d) Eleição e destituição dos membros dos órgãos sociais;
e) Fusão ou cisão da sociedade;
f) Dissolução e liquidação da sociedade.

SECÇÃO II

Administrador único

ARTIGO 15.º

Composição

A administração da sociedade será exercida por um administrador
único, que pode ou não ser accionista, eleito pela assembleia geral
por um período de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por
sucessivos quadriénios, sem qualquer limitação.

ARTIGO 16.º

Competência do administrador único

1 � Cabe ao administrador único os mais amplos e gerais poderes
de administração da sociedade, designadamente poderes para:

a) Efectuar todas as operações relativas ao desenvolvimento do
objecto da sociedade;

b) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em arbitragens;

c) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
d) Tomar a iniciativa de eventuais alterações de estatutos, aumen-

tos de capital, apresentado à assembleia geral as correspondentes pro-
postas;

e) Comprar, onerar e vender quaisquer participações sociais, direi-
tos e acções, bens móveis e imóveis pertencentes à sociedade;

f) Deliberar a efectuação de obras de manutenção no património
imobiliário da titularidade da sociedade, solicitando estudos de arqui-
tectura ou orçamentos para empreitadas, e aprovando os respectivos
custos;

g) Ajustar e contrair financeiramente ou empréstimos e realizar
outras operações de crédito, nos termos que forem legalmente auto-
rizados, em quaisquer instituições ou mercados, bem como prestar ou
receber as cauções ou garantias consideradas necessárias;

h) Elaborar as contas anuais e propor a afectação dos resultados;
i) Desempenhar as demais funções previstas na lei e neste contra-

to de sociedade.
2 � O administrador único poderá constituir procuradores ou

mandatários da sociedade, ficando com toda a precisão os actos ou
categorias de actos que estes podem praticar e a duração do mandato.

ARTIGO 17.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � Compete ao administrador único representar plenamente a
sociedade em juízo e fora dele.

2 � A sociedade fica obrigada:
a) Pelo administrador único;
b) Pela intervenção ou assistência de um procurador, dentro dos

limites da procuração.

SECÇÃO III

Órgão de fiscalização

ARTIGO 18.º

Composição

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que
deve ser revisor oficial de contas ou sociedades de revisores oficiais
de contas, eleito pela assembleia geral por quatro anos e reelegível
por sucessivos quadriénios, sem qualquer limitação.
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2 � O fiscal único terá sempre um suplente que será igualmente
um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de
contas.

CAPÍTULO V

Aplicação de resultados

ARTIGO 19.º

Atribuição de lucros

Os lucros líquidos da sociedade, apurados em cada exercício, depois
de deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas, impostas por lei,
terão a aplicação, para reservas ou dividendos, que a assembleia geral,
por maioria simples, deliberar.

Aprovada a atribuição de dividendos aos accionistas, aqueles ser-
lhes-ão entregues nos 30 dias seguintes à deliberação da assembleia
geral.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 20.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se por deliberação dos sócios, tomada de acor-
do com o artigo 13.º, n.º 3, alínea f), deste contrato de sociedade e
nos demais casos e termos previstos na lei.

ARTIGO 21.º

Liquidação

Dissolvida a sociedade proceder-se-á extrajudicialmente à respecti-
va liquidação e, salvo deliberação em contrário, será liquidatário o
administrador único.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 22.º

Remuneração do administrador único e do fiscal único
ou fiscal único

O administrador único terá ou não direito a remuneração, de acor-
do com o deliberado em assembleia geral, podendo o mesmo consis-
tir, total ou parcialmente, em participação nos lucros, conforme for
deliberado em assembleia geral.

O fiscal único auferirá a remuneração mensal que lhe for fixada
pela assembleia geral, com uma aprovação de dois terços dos accio-
nistas presentes.

ARTIGO 23.º

Nomeação dos órgãos sociais

São desde já nomeados, e pelo período de quatro anos, os seguintes
membros dos órgãos sociais:

1) Mesa da assembleia geral: presidente � Maria Odete dos Santos
da Silva Ribeiro; secretário � Rita Cristina Santos Ribeiro;

2) Administrador único: José Inácio Mendes da Silva Ribeiro;
3) Fiscal único: titular � Carlos Manuel Batista Branco, revisor

oficial de contas n.º 886; suplente � Carlos António Rosa Lopes,
revisor oficial de contas n.º 645.

ARTIGO 24.º

Foro

Para todas as questões emergentes deste contrato, designadamente, as
relativas à validade dos respectivos artigos e ao exercício dos direitos
sociais, entre os accionistas e a sociedade ou entre esta e os membros dos
seus órgãos ou liquidatários, é exclusivamente competente o foro da
Comarca de Lisboa.

ARTIGO 25.º

Nos prazos referidos no presente contrato de sociedade, não se
incluem os sábados, domingos e dias feriados, nem os dias de começo
e de termo da sua contagem.

2) Cessação de funções do gerente João Eduardo Calleya Serra, por
renúncia, em 20 de Dezembro de 2001.

12 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 1000237341

MOITA

FRANCISCO & CARRETOS
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Amizade, 95, rés-do-chão, esquerdo,
2835 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1607/
990813; identificação de pessoa colectiva n.º 504636812.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 2004165731

PEDRO DIAS AUTOMÓVEIS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de João Villaret, 23-A, 2835 Vale da Amoreira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1903/
20010529; identificação de pessoa colectiva n.º 505133571.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

27 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 2004165740

LAPUB � AGÊNCIA DE PUBLICIDADE
E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Urbanização do Vale da Amoreira, zona B, lote 10-A,
cave, 2835 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 418/
860311; identificação de pessoa colectiva n.º 501642757.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

27 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 2004165758

NUDEL � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Urbanização do Vale da Amoreira, Rua B, lote 10,
rés-do-chão, esquerdo, 2835 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 239/
780807; identificação de pessoa colectiva n.º 500787077.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

27 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 2004165782

F. CONDE & GOMES, L.DA

Sede: Rua do Cais, 53, 2860 Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 393/
850222; identificação de pessoa colectiva n.º 501576010.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 2004164735

CONTIBEL � CENTRO DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de Jaime Cortesão, 27-A, 2835 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 655/
20011090; identificação de pessoa colectiva n.º 502436115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 2004165715

AGROMÁQUINAS � SOCIEDADE PRODUTORA
DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Juncalinho, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 255/
790330; identificação de pessoa colectiva n.º 500856397; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/20030820.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
sua dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 11 de Agosto de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 2001696388

DAFÁBRICA � COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, L.DA

Sede: Urbanização Vila Rosa, Rua de D. João de Almeida, 7,
3.º, esquerdo, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 986/
940317; identificação de pessoa colectiva n.º 503173037;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5; números
e data das apresentações: 2, 3 e 4/20030820.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, renunciou à
gerência o ex-sócio António Silveira Proença, em 11 de Agosto de
2003 e na mesma data foi nomeado gerente Hugo Miguel dos Santos
Espadinha Rocha, e que foi alterada a sede para a Urbanização Vila
Rosa, Rua de D. João de Almeida, 7, 3.º, esquerdo, Alhos Vedros,
Moita.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 2001696396

GINOCONSTROI, L.DA

Sede: General de Humberto Delgado, lote 15,
Bairro de Vila Morena, Penteado, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 891/
930312; identificação de pessoa colectiva n.º 502960400; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/20030819.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
sua dissolução e encerramento da liquidação, sendo as contas aprova-
das em 12 de Agosto de 2003.

Conferida, está conforme.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 2001696361

ITALESPORTE � TRANSITÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 22, 3.º, esquerdo,
2860 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1349/
970606; identificação de pessoa colectiva n.º 503898481.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 2003589163

CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL DE SÃO PAULO, L.DA

Sede: Rua de Moçambique, 25, 2860 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1001/
940504; identificação de pessoa colectiva n.º 503212172.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 2004164689

MÁRIO ALBERTO � ESTORES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Conde Ferreira, 3, rés-do-chão, 2860 Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1973/
20010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505721430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 2000357300

ANTÓNIO LOPES MOURO, L.DA

Sede: Rua de Pedro Soares, 11, rés-do-chão, 2860-303 Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 906/
930526; identificação de pessoa colectiva n.º 503002283.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 2004164697

J. EMÍLIA E MINA � OURO JÓIAS ARMAZENISTAS,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Mário Sacramento, lote 16, 2835 Vale da Amoreira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 960/
931231; identificação de pessoa colectiva n.º 503116378.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 2004164719
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VIEGAS & FILHOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de António Sérgio, 27, 2835 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1736/
20000613; identificação de pessoa colectiva n.º 504997424.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 2004164727

VIEGAS GONÇALVES � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua de António Sérgio, 27, 2860 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1169/
951018; identificação de pessoa colectiva n.º 503518956.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 2004164743

ROLO & SANTOS � EMPREITEIROS, L.DA

Sede: Zona Envolvente à Praça de Touros, 13-A, 2860 Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1539/
990120; identificação de pessoa colectiva n.º 504545086.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 2004164751

ROLO & MARQUES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Zona Envolvente à Praça de Touros, 13-A, 2860 Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1773/
20000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505113643.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 2004165693

JOAQUIM PIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, CCI 5410, 2860 Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1918/
20010613; identificação de pessoa colectiva n.º 505501856.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 2004165707

MONTIJO

WORKACOUNT, CONTABILIDADE, AUDITORIA,
CONSULTORIA, FORMAÇÃO E GESTÃO, L.DA

Sede: Montijo, Avenida do Infante D. Henrique, 857

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2880/
20020906; identificação de pessoa colectiva n.º 506275841.

Certifico que foi registado a alteração parcial do contrato, tendo
em consequência sido alterados os artigos 4.º e 5.º, que ficam com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 500 euros, dividido em cinco quotas: três quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Ma-
ria Júlia Mota Moreira, Carlos Jorge Ribeiradio dos Santos e Lina
Maria Frazina Martins e uma do valor nominal de 2500 euros e duas
do valor nominal de 1250 euros, pertencentes à própria sociedade.

ARTIGO 5.º

3 � Estão já nomeados gerentes, os sócios Maria Júlia Mota Moreira,
Carlos Jorge Ribeiradio dos Santos e Lina Maria Franzina Martins.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � (Assinatura ilegível.) 2006116177

PALMELA

BIOPINHAL � GESTÃO COMERCIAL E AGRÍCOLA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 8, Palmela

Capital social: 100 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2623/
20030704; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030704.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da escritura,
de onde consta a constituição de uma sociedade comercial unipessoal
por quotas, da qual é único sócio Horácio Manuel dos Santos, divor-
ciado, residente na Rua de Antoine Velge, 24, Aires, Palmela, que se
rege nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma BIOPINHAL � Gestão Comercial e
Agrícola, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Gago
Coutinho e Sacadura Cabral, 8, freguesia e concelho de Palmela.

2.º

A mencionada sociedade tem por objecto a gestão e exploração de
propriedades agrícolas e urbanas, compra e venda de propriedades e
revenda das adquiridas para esse fim, gestão e prestação de serviços e
logística relativamente às ditas explorações ou à mediação de compra
e venda destas, comércio de produtos produzidos por estas ou de ter-
ceiros, assim como de materiais para agricultura ou industriais.

3.º

O capital social é de 100 000 euros, representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será
exercida pelo sócio, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, é suficiente a intervenção do gerente.

5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051895
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COOPERATIVA AGRÍCOLA UNIÃO NOVENSE, C. R. L.

Sede: Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 9/
840810; identificação de pessoa colectiva n.º 500700613; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 1/20030707.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto da acta-termo
de posse da Cooperativa em epígrafe, de onde consta a nomeação da
direcção e conselho fiscal, de 4 de Abril de 2003.

Direcção: presidente � Orlando Miranda Pratas; vice-presidente �
João Manuel Fernandes; tesoureiro � Círios Alberto Naves Moço;
secretário � Miguel Jacinto Pedras Faria; suplentes � Manuel dos
Santos Costa, Joaquim Manuel Pina Piedade e Orlando da Silva Faria.

Conselho fiscal: presidente � Víctor Manuel Gomes Custódio; pri-
meiro-secretário � Baltazar Loução Parreira; segundo-secretário �
Luís Ribeiro Pratas; suplentes � Laurindo Carmo Rodrigues, Francis-
co Delfim Saragoça Vicente e Carlos Henrique Fernandes Jones.

Mandato: triénio de 2003-2005.

8 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051909

PROPINHAL � PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Largo de José Maria dos Santos, 42, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 761/
920929; identificação de pessoa colectiva n.º 502845716;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números
e data das apresentações: 1, 2 e 3/20030625.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foi depo-
sitado o texto autenticado da escritura de onde consta a cessação de
funções de Sabino dos Reis Cesteiro, por renúncia, efectuada em 30 de
Maio de 2003; e a nomeação de gerente em 30 de Maio de 2003.

Gerente nomeado: José Maria Barradas Cesteiro.
Mais certifico que, mudou a sua sede para o Largo de José Maria

dos Santos, 42, Pinhal Novo.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051887

SIRSA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DA RIA FORMOSA, S. A.

Sede: lote 19, Vila Amélia, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 969/
940526; identificação de pessoa colectiva n.º 503214531; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 1/20030603.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, quanto à sociedade acima indicada foi
depositado o texto da acta de onde consta que a mesma efectuou al-
teração do contrato por redenominação e renominalização em euros,
tendo em consequência alterados os artigos 5.º e 6.º, que ficam com a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 475 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 95 000 acções de valor
nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções serão incorporadas em títulos de 1, 5, 10, 100, ou
1000 acções.

3 � As acções podem ser nominativas ou ao portador e recipro-
camente convertíveis nos termos da lei.

4 � O custo das operações de transmissão e conversão será supor-
tado pelos accionistas interessados.

5 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores.

Mais certifico que foram depositados todos os documentos
respeitantes à prestação de contas, bem como as actas da assembleia

geral com a aprovação dos mesmos e a aplicação dos resultados do
exercício do ano de 2002.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051852

ROMEU & MARÇALO
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Avenida de Alberto Valente, loja C, 56, Volta da Pedra,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1607/
990305; identificação de pessoa colectiva n.º 504490397;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 7 e 8/20030626.

Certifico que, para os fins do disposto do artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foi depo-
sitado o texto autenticado da escritura de onde consta a cessação de
funções de Sílvia Luísa Maia Marçalo da Silva, por renúncia à gerên-
cia, efectuada em 28 de Fevereiro de 2003.

Certifico ainda que a sociedade mudou a sua sede para a Avenida de
Alberto Valente, loja C, 56, Volta da Pedra, Palmela.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051844

EMPRUNI � TRANSPORTES GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Brejos do Assa, caixa postal n.º 6102, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1412/
971227; identificação de pessoa colectiva n.º 504017012; inscrições
n.os 10 e 11; números e data das apresentações: 2 e 3/20030410.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto da acta da sociedade em
epígrafe, de onde consta a nomeação de secretários, efectivo e su-
plente, dissolução, liquidação e nomeação do liquidatário.

Nomeação de secretário em 3 de Abril de 2003.
Secretário: efectivo � Orlando Barrocas, residente na Rua do 1.º

de Maio, 4, Setúbal; suplente � Susana Cruz, residente na Rua do 1.º
de Maio, 4, Setúbal.

Prazo para a liquidação: um ano a contar de 3 de Abril de 2003.
Liquidatário do nomeado: Álvaro Bento dos Reis Gomes.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051089

TRACTIR � SOCIEDADE DE TRANSPORTES
NACIONAIS E INTERNACIONAIS, L.DA

Sede: lugar do Camarral, armazém 5-A, Volta da Pedra, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2481/
20021016; identificação de pessoa colectiva n.º 504397923; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 2/20030613.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de cessação de funções de Gil Loureiro Barata, por
renúncia, em 27 de Maio de 2003.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051801

TRACTIR � SOCIEDADE DE TRANSPORTES
NACIONAIS E INTERNACIONAIS, L.DA

Sede: lugar do Camarral, armazém A-5, Volta da Pedra, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2481/
20021016; identificação de pessoa colectiva n.º 504397923; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 1/20030227.
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Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto da escritura de onde consta
a alteração parcial do contrato da sociedade em epígrafe, tendo como
consequência a alteração do artigo 4.º n.º 2, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

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

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051810

PINHALPINTA � SOCIEDADE DE PINTURA,
ISOLAMENTO E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Manuel Maria Barbosa du Bocage, 21, 3.º, direito,
Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1240/
960625; identificação de pessoa colectiva n.º 503662844; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20030704.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto da acta, referente à socie-
dade acima indicada, de onde consta que a mesma efectuou alteração
parcial do contrato, com aumento de capital e redenominação em
euros, sendo o montante do reforço de 2410$, por incorporação de
resultados transitados, nas proporções das quotas, tendo como
consequência a alteração do artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

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, pertencendo uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva..

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051780

HORTO BISCAIA � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 533, Biscaia, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1034/
950130; identificação de pessoa colectiva n.º 503343153;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 10 e 11/20030514.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foi depo-
sitado o texto autenticado da escritura, de onde conta a cessação de
funções de gerência por parte de António Ribeiro Tristão Pessoa, por
renúncia, em 29 de Abril de 2003; e ainda a alteração parcial do con-
trato, com aumento de capital, sendo o montante do reforço de
75 060,11 euros, em dinheiro, subscrito pelo sócio João Luís da Silva
Pires, com 37 530,05 euros e pelo sócio José António da Silva Pires,
com 37 530,06 euros, para reforço das suas quotas, tendo como
consequência a alteração dos artigos 3.º e 4.º n.º 2, que ficam com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e representado por duas quotas iguais de 50 000 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios José António da Silva Pires e
João Luís da Silva Pires.

ARTIGO 4.º

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

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051151

SEQUEIRA & VIEGAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Estrada da Moita, 11, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1263/
960927; identificação de pessoa colectiva n.º 503748587; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/20030509.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto da acta da sociedade em
epígrafe, de onde consta a dissolução, liquidação e nomeação do liqui-
datário da sociedade.

Liquidatário nomeado: Carlos Alberto Viegas Rodrigues.
Prazo para a liquidação: seis meses a contar de 21 de Janeiro de

2003.
Mais certifico que foram depositados todos os documentos

respeitantes à prestação de contas, bem como as actas da assembleia
geral, com a aprovação dos mesmos e a aplicação dos resultados do
exercício do ano de 2003.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051135

EUROCIÊNCIA � EQUIPAMENTOS TÉCNICOS
E CIENTÍFICOS, L.DA

Sede: lugar de Poços, 4, Vale de Touros, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2599/
20030522; identificação de pessoa colectiva n.º 504090976; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 3/20030626.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da escritura da
sociedade em epígrafe, de onde consta que a mesma mudou a sua sede
para o lugar de Poços, 4, Vale de Touros, Palmela e ainda efectuou
alteração parcial do contrato (capital pré-redenominado), tendo como
consequência a alteração dos artigos 1.º n.º 2, 3.º e 4.º n.º 2, que fi-
cam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Poços, 4, Vale de

Touros, freguesia e concelho de Palmela.
§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capita social é de 24 939,89 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
22 445,90 euros e a outra de 2493,99 euros.

§ único. Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações
suplementares de capital até ao montante 100 000 euros, sendo a
obrigação de cada sócio proporcional à sua quota de capital.

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A gerência será exercida pelo sócio Carlos Alberto Nobre da

Silva, desde já designado gerente.
3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)
5 � (Mantém-se.)

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051127

LACTOSANTOS � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Vila Amélia, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2528/
20030106; identificação de pessoa colectiva n.º 501645810; ins-
crição n.º 6; números e data das apresentação: 2/20030618.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto da escritura referente à
sociedade acima indicada, de onde consta que a mesma efectuou alte-
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ração parcial do contrato com aumento de capital, sendo o montante
do reforço de 50 120,22 euros, realizado em dinheiro e subscrito com
25 060,11 euros por cada sócio, sendo que o sócio Alfredo António
Nunes Gomes dos Santos, amplia a quota de 100 000 euros para
125 060,11 euros, tendo como consequência a alteração do artigo 3.º,
que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 249 879,78 euros, correspondente à soma de três quotas:

a) Uma quota do valor nominal de 124 939,89 euros, pertencente
à sócia Maria de Jesus dos Santos Carvalho;

b) Uma quota do valor nominal de 24 939,89 euros; e
c) Outra do valor nominal de 100 000 euros, pertencentes ao só-

cio Alfredo António Nunes Gomes dos Santos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051100

TENNECO AUTOMATIVE PORTUGAL � COMPONENTES
PARA AUTOMÓVEL, UNIPESSSOAL, L.DA

Sede: Parque Industrial da Autoeuropa, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1427/
971230; identificação de pessoa colectiva n.º 502395435; inscri-
ções n.os 19 e 20; números e datas das apresentações: 1 e 2/
20030701 e PC/2002.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
acta da sociedade em epígrafe, de onde consta a nomeação de geren-
tes efectuada em 31 de Março de 2003.

Gerentes nomeados: Robert Erik Anton Kruidenier, residente em
Jacob de Ridderstraat, 15 4157 BL Buurmalsen, Holanda; Hary
Narayan Nair, residente em Avenue Belle-Vue 120 A, Waterloo,
Bélgica; Horace Vincent Draa, residente em Karl V. Loreinenlaan 3,
3080 Teruuren, Bélgica.

Prazo: 2003-2004.
Certifico ainda que foi registada a nomeação do fiscal único, em

31 de Março de 2003.
Fiscal único: efectivo � António Dias e Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, representada por António Marques Dias;
suplente � Magalhães Neves & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Jorge Manuel Araújo de Beja
Neves.

Prazo: ano de 2003.
Mais certifico que foram depositados os documentos respeitantes

às prestações de contas, bem como as actas da assembleia geral, com
a aprovação dos mesmos e a aplicação dos resultados do exercício do
ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051097

ELECTRO ARCO, S. A.

Sede: Vale do Alecrim, lote 150, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2498/
20021107; identificação de pessoa colectiva n.º 500092052; ins-
crição n.º 24; número e data da apresentação: 1/20030605.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto da acta da soci-
edade em epígrafe, de onde consta a nomeação do conselho de admi-
nistração e do conselho fiscal em 23 de Maio de 2003.

Conselho de administração: presidente � Maria Inês Mineiro
Rodrigues Pignatelli, residente na Rua de Xavier Araújo, 2, 8.º, F,
Lisboa; vogais � José Eduardo Pereira Rodrigues, residente na Praça
de Malaca, 3, Lisboa; Abílio Sousa da Silva, residente na Rua do Val
de Milho, 45, Algueirão-Mem Martins; Francisco Manuel Mineiro
Rodrigues, residente na Alameda do Alto da Barra, bloco B, 3, 6.º,
esquerdo, Oeiras; Fernando Flores Ribeiro de Spínola, residente na
Avenida do 5 de Outubro, 81, 6.º, direito, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente � Oliveira Reis & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas; vogais, efectivos � António
Gonçalves Monteiro e Carlos Manuel Vilhena Pereira; suplente � José
Barata Fernandes, revisor oficial de contas, residente na Avenida de
Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051828

IDEALVINHA � PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua du Bocage, Valdera, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1523/
980716; identificação de pessoa colectiva n.º 504199510; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/20030703.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da escritura de
onde consta a alteração total do contrato da sociedade em epígrafe,
que se rege nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma IDEALVINHA � Produtos Agro-Pe-
cuários Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua du Bocage, Valdera, freguesia do
Pinhal Novo, concelho de Palmela.

3.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de pro-
dutos agrícolas e agro-pecuários.

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro e representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio.

5.º

A representação da sociedade fica a cargo do sócio, desde á no-
meado gerente, bastando a sua assinatura para vincular a sociedade
em todos os actos e contratos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

28 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051062

CEPEX PORTUGAL, L.DA

Sede: Quinta da Marquesa, Herdade da Quinta da Torre,
armazém 1, fracção 4, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2307/
20020125; identificação de pessoa colectiva n.º 503899356; ins-
crição n.º 5; números e data das apresentações: 1 e 2/20030606.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto da escritura referente à
sociedade acima indicada, de onde consta que a mesma efectuou a
alteração parcial do contrato com aumento de capital, sendo o mon-
tante do reforço de 87 290 euros, por incorporação de reservas, subs-
crito pelos sócios na proporção das suas quotas, tendo como
consequência a alteração dos artigos 4.º e 7.º, que ficam com a se-
guinte redacção:

4.º

O capital social é de 312 290 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e outros valores, conforme escrituração e corresponde à
soma das seguintes quotas: uma de 249 832 euros, da sócia Cepex, S. A.
e duas de 31 229 euros cada uma, uma de cada um dos sócios António
Francisco Palhinhas Candeias e Paulo Jorge de Oliveira Félix.
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7.º

A gerência e administração da sociedade, bem como a sua repre-
sentação, serão exercidas por quaisquer pessoas e nomear em
assembleia geral, sem remuneração salvo se em contrário for delibe-
rado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus
actos e contratos são necessárias as assinaturas conjuntas de dois ge-
rentes, excepto em actos de mero expediente ou que envolvam res-
ponsabilidades inferiores a 300 000 euros, em que é suficiente a assi-
natura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051054

FERNANDES & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua do 25 de Abril, lote 1, loja 2, Pinhal Novo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 519/
900608; identificação de pessoa colectiva n.º 502365501;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20030520.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto da acta da assembleia geral
da sociedade, de onde consta que a mesma mudou a sua sede para a
Rua do 25 de Abril, lote 1, loja 2, Pinhal Novo.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051003

ARRÁBIDA DÓMUS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Rua de Maria Lamas, 5, Quinta do Anjo

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2420/
20020620; identificação de pessoa colectiva n.º 505952890; ins-
crição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 6 a 10/20030521.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foi depo-
sitado o texto da acta, de onde consta a cessação de funções dos car-
gos de fiscal único, por parte de José António Gonçalves Morgado,
por óbito e de Cláudio António Figueiredo Pais, revisor oficial de
contas, por renúncia, em 14 de Março de 2003; a cessação de fun-
ções dos cargos de presidente e vogal do conselho de administração,
por parte respectivamente de Maria de Fátima Martins Marçalo San-
tos e Maria Alice Santos Silva Rodrigues, por renúncias, em 22 de
Janeiro de 2003 e 21 de Janeiro de 2003; e ainda a nomeação de
presidente e vogal do conselho de administração e fiscal único.

Conselho de administração: presidente � Lígia Maria Rodrigues
Ferreira; vogal � António Martins Ferreira.

Fiscal único: efectivo � António Borges, João Macedo e Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António Alexandre Pereira Borges; suplente � João Carlos Monteiro
de Macedo, revisor oficial de contas.

22 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2001052987

MADEIRAS MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do 25 de Abril, Urbanização de Vila Bela, lote 10,
loja direita, Pinhal Novo

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2047/
20010330; identificação de pessoa colectiva n.º 505398265; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20030515.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto certificado da escritura da

dissolução e liquidação da sociedade, sendo a data da aprovação das
contas 19 de Fevereiro de 2003.

22 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051038

POLICLÍNICA DO POCEIRÃO, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 4, rés-do-chão, Poceirão, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1486/
980429; identificação de pessoa colectiva n.º 504159070;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20030624.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto da acta de onde consta que
a sociedade em epígrafe mudou a sua sede para a Rua de Vasco da
Gama, 4, rés-do-chão, Poceirão, Palmela.

21 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002052301

JÁ SEI... RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, L.DA

Sede: Rua de Manuel Ferreira Caramelo, 1, Cabanas,
Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2285;
identificação de pessoa colectiva n.º 505834677; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 4/20030701.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da escritura da
sociedade em epígrafe, de onde consta que a mesma mudou a sua sede
para a Rua de Manuel Ferreira Caramelo, 1, Cabanas, Quinta do Anjo,
Palmela; e ainda, a alteração parcial do contrato, tendo como
consequência a alteração dos artigos 1.º n.os 1 e 2 e 2.º, que ficam com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Já Sei... Restauração e Bebidas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Ferreira Cara-
melo, 1, Cabanas, freguesia da Quinta do Anjo, concelho de Palmela.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimento
de restauração e bebidas.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051771

SONERGIL � SOCIEDADE DE RECUPERAÇÃO
DE ENERGIAS, L.DA

Sede: Rua de Augusto Cardoso, 10, 1.º, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 201/
830317; identificação de pessoa colectiva n.º 501357220; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 8/20030605.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da escritura,
de onde consta a alteração parcial do contrato da sociedade em
epígrafe, tendo como consequência a alteração do artigo 3.º, tendo
sido aditado um § único, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global igual ao capital social.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

27 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051070
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A. L. D. P. � CONSTRUÇÕES E EMPREITADAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta da Glória, lote 9, Aires, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2374/
20020412; identificação de pessoa colectiva n.º 506062112; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 15/20030616.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da escritura de
onde consta a alteração parcial do contrato da sociedade em epígrafe,
tendo como consequência a alteração do artigo 2.º, que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de cons-
trução civil e obras públicas e empreitadas. Compra e venda de pro-
priedades e revenda dos adquiridos para esse fim.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

8 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002050970

AHRENS & AHRENS, L.DA

Sede: Rua de Pedro Álvares Cabral, lote 226, Quinta do Anjo,
Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2616/
20030703; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20030703.

Certifico que, entre Luís Gonçalo Rodrigues Ahrens Teixeira, casa-
do com Ana Madalena Pimenta de Aguiar Pontes Ahrens Teixeira,
no regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de Ribeiro
Sanches, 35, 1.º, A, Queluz Ocidental, Sintra e Ricardo Rodrigues
Coelho Ahrens Teixeira, solteiro, maior, residente na Quinta da Ro-
mãzeira, Rua das Amendoeiras, 29, 2.º, esquerdo, Cascais, foi consti-
tuída a sociedade comercial por quotas com a denominação em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro Álvares Cabral,
lote 226, na Quinta do Anjo, freguesia e concelho de Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou 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 actividades hoteleiras, restaura-
ção, café, snack-bar, bar, discoteca, pastelaria e padaria, restaurante.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) 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

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, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam uma ou várias quotas, destina-
das a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002050910

O BICHINHO DAS CONTAS � CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Fonte dos Pintos, lote 2, Cabanas,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2615/
20030624; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20030624.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, por Helena Cristina Teixeira Quintino dos Anjos,
casada com António Manuel Correia Barão, no regime da comunhão
de adquiridos, residente na Rua de Fonte dos Pintos, lote 2, Cabanas,
Quinta do Anjo, foi constituída a sociedade comercial por quotas,
unipessoal, com a denominação em epígrafe, que se rege pelo contra-
to constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Bichinho das Contas � Conta-
bilidade e Fiscalidade, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Fonte dos Pintos, lote 2,
Cabanas, freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Palmela.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de conta-
bilidade e fiscalidade. Gestão de empresas. Consultoria fiscal e de ges-
tão. Consultoria jurídica. Apoio à constituição de empresas. Estudos
económicos. Compra e venda de material de escritório e informático.

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 única sócia.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única, ficando desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração,
conforme ela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura da gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam á prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o objecto
desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida no
todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002050872

PAULO JONES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Vila Palma, casa 17, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1794/
20000223; identificação de pessoa colectiva n.º 504761137; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20030704.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da escritura
referente à sociedade acima indicada, de onde consta que a mesma
efectuou a alteração parcial do contrato, com aumento de capital,
sendo o montante do reforço de 55 000 euros, realizado em dinheiro e
subscrito pelo único sócio, tendo como consequência, a alteração do
artigo 3.º e aditado o artigo 6.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e em presta-
ções suplementares, é de 110 000 euros, representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer prestações suplementares ao capital, até ao
montante global de igual a 10 vezes o capital social.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051836

MÁRCIA C. MACHADO, L.DA

Sede: Quinta da Cerca, lote 13, Rua B, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2614/
20030623; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
20030623.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, entre Márcia José Carrega Machado,
solteira, maior, residente em Quinta da Cerca, lote 13, Rua B, Palmela
e Octávio Joaquim Coelho Machado, casado com Dina Maria Tavares
Carrega Machado, no regime da comunhão geral, residente na Quinta
da Cerca, lote 13, Rua B, Palmela, foi constituída a sociedade comer-
cial por quotas com a denominação em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Márcia C. Machado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Cerca, lote 13, Rua
B, freguesia e concelho de Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-

das sucursais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e cuida-
dos médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 4500 euros, pertencente à sócia Márcia José Carrega Machado
e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Octávio
Joaquim Coelho Machado.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Fica, desde já nomeada gerente, a sócia Márcia José Carrega
Machado.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002050856

JEDSISTEMAS � GESTÃO DE PROGRAMAS,
PROJECTOS E SERVIÇOS DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Urbanização Industrial Vale do Alecrim, lote 121,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2620/
20030701, inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20030701.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, entre Jorge Manuel de Oliveira Cavaleiro, casado
com Ana Maria de Sousa Almeida Cavaleiro, no regime da comunhão
geral, residente na Rua do Professor Hernâni Cidade, 13, 1.º, A, Lis-
boa e Armando António de Oliveira Cavaleiro, casado com Paula
Noémia Nascimento Garrido Lobo de Oliveira Cavaleiro, no regime
da comunhão geral, residente na Praceta de Amadeu Sousa Cardoso,
1, 11.º, frente, Alfornelos, Amadora, foi constituída a sociedade co-
mercial por quotas com a denominação em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JEDSISTEMAS � Gestão de Pro-
gramas, Projectos e Serviços de Empresas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Industrial Vale do Ale-
crim, lote 121, no lugar e freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma 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 actividades e prestação de ser-
viços e consultoria na área de gestão para empresas, concepção,
manutenção e gestão de programas, produtos, acessórios e serviços
de suporte promocional e publicitário, importação, exportação,
comercialização, representações e transformação de sistemas, produ-
tos e equipamentos eléctricos, electrónicos, informáticos, magnéti-
cos de transmissão e recepção de dados, de reconhecimento e identi-
ficação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se, integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma, tituladas uma por cada sócio.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerências, 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.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 2002050864

A TARTARUGA � COMÉRCIO DE PRENDAS
E ARTIGOS DE PAPELARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do Padre Nabeto, lote 21, loja M, Aires, Palmela

Capital social: 15 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2592/
20030513; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20030513.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, por Filipa Isabel dos Santos Veiga Lopes, solteira,
maior, residente na Rua de João Maria Jales, 18, 3.º, direito, Setúbal,
foi constituída a sociedade comercial unipessoal por quotas, com a
denominação em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Tartaruga � Comércio de Pren-
das e Artigos de Papelaria, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Padre Nabeto,
lote 21, loja M, Aires, freguesia e concelho de Palmela.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de artigos de
papelaria, prendas e peluches.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única, ficando desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração,
conforme ela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção da gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam á prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 2002050902

O BACORINHO � COMÉRCIO DE LEITÃO ASSADO, L.DA

Sede: Avenida de Palmela, 20, Águas de Moura, Poceirão,
Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2594/
20030526; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20030516.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, entre Hélio José Fernandes Gaspar da Silva, sol-
teiro, maior, residente na Avenida de Palmela, 20, Poceirão, Palmela
e LUSOGASPAR � Agro Pecuária Produção e Comércio de Animais,
Unipessoal, L.da, com sede na Avenida de Palmela, 20, Poceirão,
Palmela, foi constituída a sociedade comercial por quotas com a de-
nominação em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Bacorinho � Comércio de
Leitão Assado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Palmela, 20, Águas
de Moura, freguesia de Poceirão, concelho de Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das 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 no comércio, entrega e distribui-
ção de leitão assado e compra e venda de carne. Exploração de res-
taurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 2000 euros, pertencente à sócia LUSOGASPAR � Agro-
Pecuária Produção e Comércio de Animais Unipessoal, L.DA e uma do
valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Hélio José
Fernandes Gaspar da Silva.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Hélio José Fernandes
Gaspar da Silva.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere ao sócio não cedente.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 2002050899

SANOS � ACTIVIDADES DE SAÚDE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa de Augusto Júlio da Costa, 9-B, Cabanas,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2621/
20030702; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20030702.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, por Joaquim Manuel de Oliveira Lopes, casado



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 268 � 19 de Novembro de 200324 870-(212)

com Maria José Glória Martins, no regime da comunhão de adquiri-
dos, residente na Travessa de Augusto Júlio da Costa, 9-B, Cabanas,
Quinta do Anjo, Palmela, foi constituída a sociedade comercial
unipessoal por quotas, com a denominação em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SANOS � Actividades de Saúde,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa de Augusto Júlio da
Costa, 9-B, Cabanas, freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Palmela.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de saúde, enferma-
gem. Enfermagem de trabalho Medicina. Medicina do trabalho. Psi-
cologia,. Ergonomia. Sociologia. Saúde mental. Saúde ocupacional.
Actividades recreativas e desportivas. Organização de eventos. Edu-
cação física e treino. Actividade física adaptada. Formação.
Consultoria, investigação e projectos. Auditorias. Peritagens. Represen-
tações nacionais e internacionais. Comercialização de equipamentos.
Qualidade, segurança e higiene no trabalho. Traduções técnicas. Edição e
publicação científica.

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 único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme ele decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que tais negócios sirvam á prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o objecto
desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida no
todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 2002050880

VILA FELIZ � LAR DE IDOSOS E CENTRO DE DIA, L.DA

Sede: Vila Amélia, lote 169, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 5012,92 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1702/
990907; identificação de pessoa colectiva n.º 504557267; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/20030626.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto da escritura de
onde consta a alteração parcial do contrato da sociedade em epígrafe,
tendo como consequência a alteração do artigo 3.º, que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5012,92 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 2506,46 euros, pertencente à sócia Sandra Cristina
Fernandes Patinha e duas iguais de 1253,23 euros, ambas pertencen-
tes à sócia Maria Catarina Madeira Fernandes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 2002050937

DIAS FELIZES � LAR DA 3.A IDADE, L.DA

Sede: Rua de São Francisco Xavier, lote 69, rés-do-chão,
esquerdo, Pinhal Novo

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2200/
20010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505660008; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070040

H. J. F. C. � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de São Francisco Xavier, lote 69, rés-do-chão,
esquerdo, Pinhal Novo

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2198/
20010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505696738; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070032

C. LÁZARO � AGÊNCIA FUNERÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 11, Águas de Moura, Marateca,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2430/
20020701; identificação de pessoa colectiva n.º 506195686; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Códi-
go do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação
de contas, bem como as actas da assembleia geral, com a aprova-
ção dos mesmos e a aplicação dos resultados do exercício do ano
de 2002.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051747

SAÚDE & FERNANDES � CONSTRUÇÕES
E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Aceiro do Costa, Quinta da Esperança,
freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1469/
980317; identificação de pessoa colectiva n.º 504097326; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

4 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070148
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PINHALPINTA � SOCIEDADE DE PINTURA,
ISOLAMENTOS E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do 25 de Abril, 62, 1.º, esquerdo, Pinhal Novo

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1240/
960625; identificação de pessoa colectiva n.º 503662844; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

4 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070130

AVÔ VELHINHO � LAR DE IDOSOS, L.DA

Sede: Rua Principal, vivenda Graça, Olhos de Água, Pinhal Novo,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2363/
20020401; identificação de pessoa colectiva n.º 505884488; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051720

NUNO SANTOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do Padre Nabeto, lote 22-M, loja C, Aires, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2305/
20020404; identificação de pessoa colectiva n.º 505873931; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051712

TEODORINO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: sítio dos Poços, CCI 7810, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2365/
20020404; identificação de pessoa colectiva n.º 506075729; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051704

EDUARDO & DUARTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Carlos da Costa Frescata, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2077/
20010427; identificação de pessoa colectiva n.º 505450062; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051690

REGUIFLORA � JARDINS E REGAS, L.DA

Sede: Rua de Fernando Pó, sem número, Águas de Moura, Marateca,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1900/
20000808; identificação de pessoa colectiva n.º 505046814; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2001113781

COSTA DO RIO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização da Salgueirinha, lote 15, rés-do-chão, direito,
Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1713/
990927; identificação de pessoa colectiva n.º 504641506; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051682

XAVIER SANTANA, REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Largo do Chafariz D. Maria I, 7, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 131/
730515; identificação de pessoa colectiva n.º 500839972; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051607

XAVIER SANTANA, SUCESSORES, L.DA

Sede: Quinta das Grades, freguesia e concelho de Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 35/
730123; identificação de pessoa colectiva n.º 500302090; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051593
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ADOTÉCNICA � ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Rua dos Cravos Vermelhos, lote 150, 2.º, esquerdo,
Pinhal Novo

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1548/
980924; identificação de pessoa colectiva n.º 504257293; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002852332

FERMOLIS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização da Salgueirinha, lote 15, rés-do-chão, direito,
Pinhal Novo

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1187/
960228; identificação de pessoa colectiva n.º 503593451; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051674

ANTÓNIO LEITE MACHADO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização da Serra do Louro, lote 22, cave, direita, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2407/
20020604; identificação de pessoa colectiva n.º 506175820; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2001188412

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA PALHOTA, L.DA

Sede: Palhota, CCI 4017, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2219/
20011004; identificação de pessoa colectiva n.º 505697165; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2001113013

MARCA E FAZ � ENGENHARIA E GESTÃO DE EVENTOS, L.DA

Sede: Urbanização Nova Alcaide, lote 16-B, Venda do Alcaide,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1674/
990622; identificação de pessoa colectiva n.º 504521357; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2001113145

G. J. � GESTÃO, L.DA

Sede: Quinta de Tomé Dias, 3, freguesia e concelho de Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1403/
971119; identificação de pessoa colectiva n.º 502965789; data da
apresentação: PC-20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2001113102

PASSOS & FILHAS, L.DA

Sede: Rua do Vale da Brejoeira, Monte Velho,
Quinta da Salgueirinha, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2464/
20020903; identificação de pessoa colectiva n.º 504396137; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2003578587

SIGMA � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE GRANITOS
E MÁRMORES, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 10; Cajados, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 783/
921214; identificação de pessoa colectiva n.º 502252863; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2003639799

JARDIM INFANTIL IRMÃOS GUIMARÃES, L.DA

Sede: Rua de Manuel Ferreira Caramelo, 72, Cabanas, Quinta do Anjo

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1858/
20000609; identificação de pessoa colectiva n.º 504902792; data
da apresentação: PC/20030626.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051585
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ACÁCIO LIMA DO VALE & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida de Antoine Velge, 67, Aires, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 481/
900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502292440; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051615

E. D. S. � EMPRESA DE DESINFESTAÇÕES DO SUL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Esperança, sem número, Olhos de Água,
Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2381/
20020429; identificação de pessoa colectiva n.º 506135926; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070156

S. G. P. A. � SOCIEDADE GESTORA PARQUE AUTO, L.DA

Sede: Parque Industrial de Vale do Alecrim, lote 21, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1483/
980423; identificação de pessoa colectiva n.º 504159143; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070423

CIVIQUAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua de João António Moinho, Quinta do Caxamurral,
Cabanas, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1625/
990405; identificação de pessoa colectiva n.º 504346890; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070210

MARTINS & BOLOTAS � SERVIÇOS DE REBOQUES
E OFICINA AUTO, L.DA

Sede: Carrasqueira, CCI 19 806, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1759/
20000103; identificação de pessoa colectiva n.º 504796496; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070202

A. C. L. & FERREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Quinta do Padre Nabeto, Alameda de Macau, lote 147, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1793/
20000223; identificação de pessoa colectiva n.º 504867652; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes às prestações de con-
tas, bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos
mesmos e a aplicação dos resultados dos exercícios dos anos de 2001 e
de 2002.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070199

QUINTA DO CORVO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Quinta do Corvo, apartado 63, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1850/
20000519; identificação de pessoa colectiva n.º 504897101; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070180

CLIMAPAL � CLIMATIZAÇÃO E ELECTRICIDADE, L.DA

Sede: Rua da Ordem de Santiago, 23-A, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1224/
960514; identificação de pessoa colectiva n.º 503644897; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes às prestações de con-
tas, bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos
mesmos e a aplicação dos resultados dos exercícios dos anos de 2001 e
de 2002.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070288

CARGOPAL � TRANSPORTES E CAMIONAGEM, L.DA

Sede: Quinta da Cerca, lote 296, rés-do-chão, direito, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 709/
920525; identificação de pessoa colectiva n.º 502772964; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070318
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CAIXEIRO & MORAES, L.DA

Sede: Herdade do Monte Novo, Nogueira de Matos, lote 1,
rés-do-chão, direito, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1379/
970922; identificação de pessoa colectiva n.º 503970972; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070270

L E R � CANALIZAÇÕES E MONTAGENS, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 168, 1.º, direito,
Pinhal Novo

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1414/
971203; identificação de pessoa colectiva n.º 504017071; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070261

ADÃO JOAQUIM MADURO AMOREIRINHA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada do Samouco, Quinta de São Joaquim, CCI 7011,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1477/
980402; identificação de pessoa colectiva n.º 504127209; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070253

PINHALGEST � GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO,
DOCUMENTAÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de Bento de Jesus Caraça, lote 145, rés-do-chão,
direito, Pinhal Novo

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 628/
910612; identificação de pessoa colectiva n.º 502597356; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

4 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070407

CARNIFORNINHO � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Sede: Forninho, CCI 306, Poceirão, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1482/
980420; identificação de pessoa colectiva n.º 504127322; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes às prestações de con-
tas, bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos
mesmos e a aplicação dos resultados dos exercícios dos anos de 2001 e
de 2002.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070245

TIJOLO BURRO � CONSTRUÇÃO E OUTSOURCING, L.DA

Sede: Quinta de Santa Helena, Rua da Paz, sem número,
Lagoa da Palha, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2491/
20021010; identificação de pessoa colectiva n.º 506291740; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Códi-
go do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação
de contas, bem como as actas da assembleia geral, com a aprova-
ção dos mesmos e a aplicação dos resultados do exercício do ano
de 2002.

4 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070121

EXISTÊNCIA TRANSPARENTE � MARKETING
E PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Rua de Ferreira de Castro, 10, 2.º, C, Pinhal Novo,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2094/
20010521; identificação de pessoa colectiva n.º 505397498; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Códi-
go do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação
de contas, bem como as actas da assembleia geral, com a aprova-
ção dos mesmos e a aplicação dos resultados do exercício do ano
de 2002.

4 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070113

INVESTIMENTO SEGURO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Urbanização Posser de Andrade, 12-C, Pinhal Novo,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1662/
990531; identificação de pessoa colectiva n.º 504426508; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Códi-
go do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação
de contas, bem como as actas da assembleia geral, com a aprova-
ção dos mesmos e a aplicação dos resultados do exercício do ano
de 2002.

4 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070091
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AUTO REPARADORA DOS OLHOS DE ÁGUA
SOCIEDADE TÉCNICA E COMERCIAL DE VEÍCULOS, L.DA

Sede: Quinta das Viúvas, Mosca, CCI 13 006, Olhos de Água,
freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1202/
960410; identificação de pessoa colectiva n.º 503625175; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070075

CANALIPINHAL � CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Padre José Estevens Dias, 87, rés-do-chão, direito,
Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2123/
20010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505574586; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070067

SOELME � SOCIEDADE COMERCIAL
DE EQUIPAMENTO AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, lote 8, loja A, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 275/
860715; identificação de pessoa colectiva n.º 501692495; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070342

METALÚRGICA EDUARDO COSTA, L.DA

Sede: Rua do 25 de Abril, 112, Pinhal Novo

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 524/
900622; identificação de pessoa colectiva n.º 502375060; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070334

SOCIEDADE PANIFICADORA COELHO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de José Ricardo Xavier, Pardieiros, Quinta do Anjo,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 589/
910206; identificação de pessoa colectiva n.º 502495200; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070326

CENTRO DE JARDINAGEM � SOGRENE, L.DA

Sede: Quinta Real, 17, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 713/
920604; identificação de pessoa colectiva n.º 502778687; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070300

ARABESCO � PUBLICIDADE INTERIOR E EXTERIOR, L.DA

Sede: Travessa da Boa Vista, 4, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 954/
940324; identificação de pessoa colectiva n.º 503178799; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070296

J. C. P. S. � INSTALAÇÕES POR CABO, L.DA

Sede: Urbanização Posser de Andrade, 7, 1.º, direito, Pinhal Novo,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2115/
20010621; identificação de pessoa colectiva n.º 505548585; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070059

AUTAL � FÁBRICA DE FIO PARA SOLDADURA
POR ARCO ELÉCTRICO

Sede: Estrada dos Espanhóis, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2497/
20021107; identificação de pessoa colectiva n.º 502261811; ins-
crição n.º 20; número e data da apresentação: 2/20030604.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foi depo-
sitado o texto da acta de onde consta a nomeação do conselho de
administração e do conselho fiscal, em 23 de Maio de 2003.

Conselho de administração: presidente � José Eduardo Pereira
Rodrigues, residente na Praça de Malaca, 3, Lisboa; vogais � Maria



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 268 � 19 de Novembro de 200324 870-(218)

Inês Rodrigues Pignatelli, residente na Rua de Xavier Araújo, 2,
8.º, F, Lisboa; Francisco Manuel Mineiro Rodrigues, residente na
Alameda do Alto da Barra, bloco B, 3, 6.º, esquerdo, Oeiras.

Conselho fiscal: presidente � Oliveira Reis & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas; vogais efectivos � António
Gonçalves Monteiro e Carlos Manuel Vilhena Pereira; suplente � José
Barata Fernandes, revisor oficial de contas, residente na Avenida de
Columbano Bordalo Pinheiro.

Prazo: 2003.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051925

A. UMBELINO, CATERING E CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Padre José Estevens Dias, 56, 3.º, direito, Pinhal Novo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2626/
20030715; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20030715.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, por Arquimino José Umbelino, solteiro, maior,
residente na Rua do Padre José Estevens Dias, 56, 3.º, direito, Pinhal
Novo, foi constituída a sociedade comercial unipessoal por quotas,
com a denominação em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. Umbelino, Catering e Constru-
ções, Unipessoal, L.da

2 � A sua sede é na Rua do Padre José Estevens Dias, 56, 3.º,
direito, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de catering, construção
de edifícios e outras obras especializadas de construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo do sócio,
desde já nomeado gerente, com dispensa de prestar caução.

2 � A sociedade fica validamente obrigada com a assinatura do
referido gerente.

3 � A sociedade não pode ser obrigada em actos ou contratos
estranhos aos seus negócios sociais, designadamente, fianças, abona-
ções, letras de favor ou outros documentos de natureza semelhante.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051933

FERNANDO MIRANDA & MIRANDA, L.DA

Sede: Rua de João Posser de Andrade Vilar, lote 80, Pinhal Novo

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 705/
920413; identificação de pessoa colectiva n.º 502749030;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20030711.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto da acta da sociedade em
epígrafe, de onde consta que a mesma mudou a sua sede para a Rua de
João Posser de Andrade Vilar, lote 80, Pinhal Novo..

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051941

VICALVO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lagameças, Poceirão, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2063/
20010416; identificação de pessoa colectiva n.º 505358158; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20030513.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto da escritura da sociedade
em epígrafe, de onde consta a dissolução e liquidação da mesma, sen-
do a data da aprovação das contas 27 de Julho de 2003..

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051950

A. & M. MONTEIRO, L.DA

Sede: sítio da Lage São Julião, lote 1 A, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2322/
20020208; identificação de pessoa colectiva n.º 505900556; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030722.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto da acta da sociedade em
epígrafe, de onde consta que a mesma mudou a sua sede para o sítio
da Lage São Julião, lote 1 A, freguesia de Palmela.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051976

MAIA & ORLANDO, L.DA

Sede: Rua de Olivença, 15, 2.º, esquerdo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2857/
20020612; identificação de pessoa colectiva n.º 506055418; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20030725.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto da acta da sociedade em
epígrafe, de onde consta que a mesma mudou a sua sede para a Rua de
Olivença, 15, 2.º, esquerdo, Palmela, tendo como consequência a al-
teração do artigo 1.º n.º 2, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Olivença, 15, 2.º, es-
querdo, freguesia de Palmela, concelho de Palmela.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051992

SEVITOTAL � OBRAS, EQUIPAMENTOS URBANOS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização Nova Alcaide, 71, Venda do Alcaide,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1009/
941028; identificação de pessoa colectiva n.º 503290629; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/20030724.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, quanto à sociedade acima indicada foi depositado
o texto autenticado da escritura, de onde consta que a mesma efec-
tuou a alteração parcial do contrato, com aumento de capital e
redenominação em euros, sendo o montante do aumento de
1496,42 euros, subscrito e realizado em dinheiro, pela sócia, com
0,1 euros, para ajustamento do capital e com 748,20 euros, para uma
das suas quotas e pelo sócio com 748,21 euros, para reforço da sua
quota, tendo como consequência a alteração do artigo 3.º, que fica com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5486,80 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das quotas seguintes: uma de
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1371,70 euros, pertencente à sócia Teresa Isabel Caseira Rodrigues
da Cruz; uma de 1371,70 euros, pertencente à sócia Teresa Isabel
Caseira Rodrigues da Cruz; e uma de 2743,40 euros, pertencente ao
sócio Domingos José Calado Saraiva.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002052000

VANPRO, ASSENTOS, L.DA

Sede: Parque Industrial Auto Europa, Quinta da Marquesa,
Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1037/
950213; identificação de pessoa colectiva n.º 502974214; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002054037

CAPIMAR � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Sede: Lagameças, Caixa Postal 1101, freguesia do Poceirão,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1083/
950511; identificação de pessoa colectiva n.º 503415120; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051640

PALMEIRA BRAVA � SERVIÇOS AGRÍCOLAS
E DE JARDINAGEM, L.DA

Sede: Lau, CCI 2226, freguesia e concelho de Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1461/
980304; identificação de pessoa colectiva n.º 504099132; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2001113773

ESPINGARDARIA CASTANHEIRO, L.DA

Sede: Rua de D. Sancho I, 5, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 981/
940715; identificação de pessoa colectiva n.º 503236470; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20030723.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigo 71.º e artigo 72.ºdo
Código do Registo Comercial, quanto à sociedade acima indicada foi
depositado o texto autenticado da escritura, de onde consta que a

mesma efectuou a alteração parcial do contrato, com aumento de
capital e redenominação em euros, sendo o montante do aumento de
602 410$, por incorporação de reservas, tendo em consequência sido
alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais do valor de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002054010

BATISTA & IRMÃO � COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Praceta de Angola, lote 1, 2.º, esquerdo, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1182/
960208; identificação de pessoa colectiva n.º 503583529; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070024

VÍTOR GLÓRIAS � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização do Monte Novo, lote 29, 2.º, esquerdo,
3.ª fase, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2196/
20010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505185542; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070016

ESPERANÇA CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Centro Comercial Mochos, lojas 115 e 116,
freguesia de Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1053/
950316; identificação de pessoa colectiva n.º 503377627; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051763

ESPÍRITO DE AVENTURA � DESPORTOS,
ESPECTÁCULOS E CULTURA, L.DA

Sede: Herdade do Monte Novo, freguesia de Pinhal Novo,
concelho de Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1280/
961120; identificação de pessoa colectiva n.º 503781215; data da
apresentação: PC/20030627.
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Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051755

PINHALCABO � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE REDES, TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Ferreira de Castro, lote 12, 2.º, direito,
Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2338/
20020225; identificação de pessoa colectiva n.º 505562022; data
da apresentação: PC-20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051739

SINERGIA POSITIVA � PUBLICAÇÕES
E EVENTOS CULTURAIS, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 232, 3.º, direito,
Pinhal Novo

Capital social: 21 500 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2632/
20030729; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20030729.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, entre Álvaro Domingos Madeira Presumido, ca-
sado com Ana Paula Ruas Ambrósio Presumido, no regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua de Gago Coutinho e Sacadura
Cabral, 232, 3.º, direito, Pinhal Novo e Hélder Pietrângelo Pinhão,
solteiro, maior, residente na Rua de José Feliciano, 15, 1.º, esquerdo,
Baixa da Banheira, foi constituída a sociedade comercial por quotas
com a denominação em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sinergia Positiva � Publicações e
Eventos Culturais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gago Coutinho e Sacadura
Cabral, 232, 3.º, direito, freguesia de Pinhal Novo, concelho de
Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das 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 em publicações, publicidade,
marketing, eventos culturais, multimédia e audiovisuais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
21 500 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 10 750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051984

EXECUTAR � COMÉRCIO DE MEIOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Sede: Casal do Algarvio, CCI 4277, Barris,
freguesia e concelho de Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2357/
20020321; identificação de pessoa colectiva n.º 506051650; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051658

GARRAFINHA � SELF SERVICE, L.DA

Sede: Centro Comercial Mochos, loja 126,
Urbanização Posser de Andrade, lote 31, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1312/
970307; identificação de pessoa colectiva n.º 503873128; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

4 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002070083

FERNANDES, FERNANDES & MONTEIRO, L.DA

Sede: Lagoa do Calvo, CCI 1516; Poceirão, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1836/
20000427; identificação de pessoa colectiva n.º 504951874; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2001113790
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NOVA UCAL � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: lugar do Castanheiro, Águas de Moura, Marateca, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1077/
950426; identificação de pessoa colectiva n.º 503636517; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002574014

OLACER � FABRICO E COMÉRCIO DE LOUÇA, L.DA

Sede: Lagameças, freguesia do Poceirão

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 506/
900411; identificação de pessoa colectiva n.º 502328347; data da
apresentação: PC-27/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051577

PÉ DE GALO, MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: CCI 2226, Lau, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1961/
20001120; identificação de pessoa colectiva n.º 505035103; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2001113722

DUASVINHAS � GESTÃO MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Herdade do Zambujal, Águas de Moura, Marateca,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1118/
950802; identificação de pessoa colectiva n.º 503472956; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2001013329

EDUARDO ASSUNÇÃO � MONTAGEM DE ESTRUTURAS
METÁLICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Jaime Afreixo, 111, rés-do-chão, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2356/
20020318; identificação de pessoa colectiva n.º 506042456; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051550

GOLF DESIGN � ARQUITECTURA E DESIGN
DE CAMPOS DE GOLF, L.DA

Sede: Urbanização Golf do Montado, lote 93, Marateca, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2522/
20021211; identificação de pessoa colectiva n.º 502994410; data
da apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2001054874

ADELINO ANDRADE, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do 25 de Abril, 36-A, Cajados, freguesia de Marateca,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1058/
950327; identificação de pessoa colectiva n.º 503388939; data da
apresentação: PC/20030627.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como as actas da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051623

SANTIAGO DO CACÉM

CARPINTAGIR � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 1302/20030806; identificação de pessoa colectiva
n.º 506496341 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/20030806.

Certifico que, por escritura de 16 de Julho de 2003, lavrada a fl. 73,
do livro n.º 512-H, do 6.º Cartório Notarial de Lisboa,  entre AGIR �
SGPS, S. A., com sede na vivenda João Pestana, Rua de João Pestana,
Trajouce, São Domingos de Rana, Cascais; Carlos Alberto Mestre,
divorciado, residente na Rua de Vasco Botelho do Amaral, 1, 2.º, C,
Lisboa; e Helena Isabel Pinto Ramos Cruz Almeida, casada na comu-
nhão de adquiridos com António Manuel Seromenho Almeida Cruz,
residente no Bairro da Carrusca, lote 36, freguesia de Ermidas do Sado,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas,
a sua firma é constituída pela denominação de CARPINTAGIR �
Carpintaria, L.da e tem a sua sede no Bairro da Carrusca, lote 36, fre-
guesia de Ermidas Sado, concelho de Santiago do Cacém.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como podem ser criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências,
delegações, escritórios ou outras formas de representação no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

Que a sociedade tem por objecto a actividade de carpintaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor de
3400 euros, pertencente à sócia AGIR, SGPS, S. A.; uma no valor de
100 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Mestre; e uma no valor
de 1500 euros, pertencente à sócia Helena Isabel Pinto Ramos Cruz
Almeida.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital social de quaisquer outras
sociedades, quer com o mesmo objecto, quer com objecto diferente,
em agrupamentos complementares de empresas de empresas, agrupa-
mentos europeus de interesse económico, bem como adquirir ou ali-
enar acções, quotas ou obrigações de outras sociedades e realizar so-
bre elas as operações que se mostrem convenientes aos interesses
sociais.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os
sócios.

2 � A cessão de quotas a estranhos, depende do consentimento
prévio da sociedade, a qual tem o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Carlos Alberto
Mestre e Helena Isabel Pinto Ramos Cruz Almeida, e pelos não sócios
António José Martins dos Reis Pestana e José Edmundo Soeiro Roque
Farinha, enquanto representantes da sociedade AGIR, SGS, S. A.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de dois gerentes.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários, nos termos e li-

mites do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.
4 � A gerência poderá ainda adquirir, alienar, dar ou tomar de

arrendamento bens imóveis, bem como adquirir veículos automóveis.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Falência do titular, judicialmente decretada;
c) Arresto, arrolamento, penhora ou qualquer outra forma de apre-

ensão, forçada, judicial ou extrajudicial.
2 � Nos casos previstos nas alíneas b) e c) do número anterior, a

amortização será feita pelo valor contabilístico do último balanço
aprovado em assembleia geral, devendo esse valor ser pago, no prazo
de três anos, e em seis prestações.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001804261

MARTINS & RUAS, L.DA

Sede: Rua B, 9, Ermidas-Sado, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 389; identificação de pessoa colectiva n.º 501952551.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em
27 de Junho de 2003, com a entrada n.º 20.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805675

URBILOBO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Praça do Mercado, 1, 1.º, frente, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 573/920522; identificação de pessoa colectiva n.º 501125167.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 10.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805420

PARQUE S. TIAGO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 121, Ermidas-Sado, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 838/970115; identificação de pessoa colectiva n.º 503811033.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 15.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805616

CERCAS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 121, 33, rés-do-chão, Ermidas-Sado,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 209/780225; identificação de pessoa colectiva n.º 500788804.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 16.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805624

SADISERRA � SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1301/20030806; identificação de pessoa colectiva
n.º 506495248 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 7/20030806.

Certifico que, por escritura de 16 de Julho de 2003, lavrada a fl. 79,
do livro n.º 512-H, do 6.º Cartório Notarial de Lisboa, entre AGIR �
SGPS, S. A., com sede na vivenda João Pestana, Rua de João Pestana,
Trajouce, São Domingos de Rana, Cascais; Carlos Alberto Mestre,
divorciado, residente na Rua de Vasco Botelho do Amaral, 1, 2.º, C,
Lisboa; e, António Manuel Seromenho Almeida Cruz, casado na co-
munhão de adquiridos com Helena Isabel Pinto Ramos Cruz Almeida,
residente no Bairro da Carrusca, lote 36, freguesia de Ermidas do Sado,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas,
a sua firma é constituída pela denominação de SADISERRA �
Serralharia, L.da e tem a sua sede no Bairro da Carrusca, lote 36, fre-
guesia de Ermidas Sado, concelho de Santiago do Cacém.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como podem ser criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências,
delegações, escritórios ou outras formas de representação no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Que a sociedade tem por objecto a actividade de serralharia.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor de
3400 euros, pertencente à sócia AGIR, SGPS, S. A.; uma no valor de
100 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Mestre; e uma no valor
de 1500 euros, pertencente ao sócio António Manuel Soromenho
Almeida Cruz.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital social de quaisquer outras
sociedades, quer com o mesmo objecto, quer com objecto diferente,
em agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos euro-
peus de interesse económico, bem como adquirir ou alienar acções,
quotas ou obrigações de outras sociedades e realizar sobre elas as ope-
rações que se mostrem convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os
sócios.

2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, a qual tem o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Carlos
Alberto Mestre e António Manuel Soromenho Almeida Cruz e pelos
não sócios António José Martins dos Reis Pestana e José Edmundo
Soeiro Roque Farinha, enquanto representantes da sociedade AGIR,
SGPS, S. A., desde já designados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de dois gerentes.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários, nos termos e li-

mites do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.
4 � A gerência poderá ainda adquirir, alienar, dar ou tomar de

arrendamento bens imóveis, bem como adquirir veículos automóveis.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Falência do titular, judicialmente decretada;
c) Arresto, arrolamento, penhora ou qualquer outra forma de apre-

ensão, forçada, judicial ou extrajudicial.
2 � Nos casos previstos nas alíneas b) e c) do número anterior, a

amortização será feita pelo valor contabilístico do último balanço
aprovado em assembleia geral, devendo esse valor ser pago, no prazo
de três anos, e em seis prestações.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001804253

CONSTRUCERCAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Santiago, 33, rés-do-chão, Ermidas-Sado,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 1059/20010208; identificação de pessoa colectiva
n.º 505302802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 17.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805632

AUTO PNEUS DE ERMIDAS SADO, L.DA

Sede: Rua de Luísa Maria, 4, Ermidas-Sado, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 376/870825; identificação de pessoa colectiva
n.º 501865705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 18.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805640

SIDÓNIO SOBRAL DOS SANTOS CAVALINHOS, L.DA

Sede: Zona Industrial Ligeira, lote 31, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 610/921021; identificação de pessoa colectiva n.º 502855843.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 11.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805578

AUTO TÁXI ABELENSE, L.DA

Sede: vivenda Candeias, Estrada Nacional n.º 390, Abela,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1089/20010509; identificação de pessoa colectiva n.º 505453967.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 12.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805586

SABIDO & PEREIRA � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Zona Industrial Ligeira, lote 12, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 554/911217; identificação de pessoa colectiva n.º 502661879.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 13.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805594

CIRCULUS � ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua do Professor Egas Moniz, 70, sub-cave, direita,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 901/980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504111949.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 14.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805608
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FRUTOLEGUMES ERMIDENSE, L.DA

Sede: Rua 7, Ermidas-Sado, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 327/860701; identificação de pessoa colectiva n.º 501690174.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 40.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805861

SOCIEDADE INDUSTRIAL ALENTEJO E SADO, S. A.
Sede: Ermidas-Sado, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 56/720921; identificação de pessoa colectiva n.º 500258945.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2000, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 41.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805870

MIGTUR � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Relvas Verdes, lote 35, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 1135/20011016; identificação de pessoa colectiva
n.º 505473356.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 42.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva, todos
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado
em 27 de Junho de 2003, com a entrada n.º 43.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805888

TRANSPORTES FRANCISCO ORLANDO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua 8, 77, Ermidas-Sado, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1038/20000929; identificação de pessoa colectiva n.º 504976931.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 44.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805896

O PANITO QUENTE � SOCIEDADE DE PANIFICAÇÃO
REGIONAL, L.DA

Sede: Rua do 25 de Abril, 1, São Francisco da Serra,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 839/970115; identificação de pessoa colectiva n.º 503811017.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 45.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805900

HORTICAGEM � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Deixa-o-Resto, sem número, Santo André,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1002/20000228; identificação de pessoa colectiva n.º 504430351.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 46.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805918

VETIAGO � SERVIÇOS VETERINÁRIOS, L.DA

Sede: Urbanização da Cativa, lote 3, 3.º, esquerdo,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 964/990628; identificação de pessoa colectiva n.º 504729780.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em
27 de Junho de 2003, com a entrada n.º 47.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805926

ESCOLA DE CONDUÇÃO MIRÓBRIGA, L.DA

Sede: Bairro 350 Fogos, bloco 14, 1.º, direito,
Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 950/990326; identificação de pessoa colectiva n.º 504363654.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 48.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805934

FAMAPE � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE FARINHAS, L.DA

Sede: Bairro do Fidalgo, posto B.P., armazém 7,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 599/920909; identificação de pessoa colectiva n.º 502845384.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 49.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805942
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MARCELINO PEREIRA � ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Zil, lote 21, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1104/20010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505570718.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2006279203

MÁRIO GAMITO GONÇALVES � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 67-B, 2.º, frente,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1106/20010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505571714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 4.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2006279220

GECPAC � GABINETE DE ENGENHARIA CIVIL
E PROJECTO ASSISTIDO POR COMPUTADOR, L.DA

Sede: Rua dos Cedros, 9, 2.º, direito, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 911/980518; identificação de pessoa colectiva n.º 502720565.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 5.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2006279238

SANTICOR � COMÉRCIO DE TINTAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 37,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 424/890505, identificação de pessoa colectiva n.º 502154586.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 6.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2006279246

C. & J. CAMPOS SILVA, L.DA

Sede: Praça do Mercado, Mercado Municipal, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1117/20010808; identificação de pessoa colectiva n.º 505647354.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de

2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 7.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2006279254

C. RAINHA, L.DA

Sede: Avenida de Manuel da Fonseca, 13, 1.º, esquerdo,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 767/960109; identificação de pessoa colectiva n.º 503581306.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 8.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2006279017

A GARRAFEIRA MERÓBRIGA � COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Sede: Cumeadas, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 344/861230; identificação de pessoa colectiva n.º 501760016.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 9.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2006279262

GOMES & SABINO � COMÉRCIO A RETALHO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Bairro 678 Fogos, banda 4, edifício 1, loja, esquerda,
Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 458/891222; identificação de pessoa colectiva n.º 502262079;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20030808.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, o texto da escri-
tura de onde consta a dissolução e encerramento da liquidação da
sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 26 de Ju-
nho de 2003..

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805136

J. M. SANTOS SILVA � SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro do Liceu, 26, rés-do-chão, direito,
Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1107/20010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505604205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805470



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 268 � 19 de Novembro de 200324 870-(226)

HENRIQUES & PARREIRA, L.DA

Sede: Bairro 298 Fogos, bloco 11.1, loja 2,
Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 927/980909; identificação de pessoa colectiva n.º 504252267.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 2.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805454

RAIVEL E SOBRAL, L.DA

Sede: Mimosa, Alvalade-Sado, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 236/790713; identificação de pessoa colectiva n.º 500878579.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 3.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805462

CORTINHAS & CORTINHAS, MADEIRAS
EXPLORAÇÃO FLORESTAL, L.DA

Sede: Rua da Unidade, 15, Vale de Água,
São Domingos da Serra, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 725/950110; identificação de pessoa colectiva n.º 503342203.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 4.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805438

SANAGRO � SOCIEDADE AGRÍCOLA DO ALTO DO SADO, L.DA

Sede: Largo da República, 4, Alvalade-Sado, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1647750410; identificação de pessoa colectiva n.º 500239479.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 5.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805411

CARLOS M. SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro de Zeca Afonso, 15, Cercal do Alentejo,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 1223/20021011; identificação de pessoa colectiva
n.º 506340074.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 6.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805446

ELIMAUTA � ENFERMAGEM OCUPACIONAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro 678 Fogos, Banda 5, edifício 2, 1.º, F,
Vila Nova de Santo André

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 925/980826; identificação de pessoa colectiva n.º 504231812.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 7.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805390

DURRACO � SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL, L.DA

Sede: Largo dos Caeiros, Cercal do Alentejo, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 771/960124; identificação de pessoa colectiva n.º 503604917.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2001, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 8.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva, todos
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado
em 27 de Junho de 2003, com a entrada n.º 9.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2003111018

ANA LÚCIA & SANDRA ISABEL, DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Fonseca Achaiolli, 31, rés-do-chão,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1229/20021111; identificação de pessoa colectiva n.º 506369293.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 35.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805810

ALTENTRULY, ESTUDOS E SERVIÇOS DE PROTECÇÃO
AMBIENTAL, L.DA

Sede: Urbanização da Cativa, lote 7, 3.º, direito,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1198/20020701; identificação de pessoa colectiva n.º 506212068.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
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2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 36.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805829

AUTO SÓNIA, L.DA

Sede: Estrada de São Luís, Aldeia do Chaparral,
Cercal do Alentejo, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 231/790329; identificação de pessoa colectiva n.º 500858918.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 38.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805845

PECUÁRIA DE VALE GENEANTES
AGRICULTURA, CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE GADO, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 42,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 675/931108; identificação de pessoa colectiva n.º 503110280.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 34.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805802

AGRO-PECUÁRIA DE VALE RAINHA, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 42,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 421/890314; identificação de pessoa colectiva n.º 502123389.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 33.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805799

FERNANDO PERES CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 42,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 604/920929; identificação de pessoa colectiva n.º 502846607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 32.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805780

IMOBILIÁRIA CHAPARREIRA, L.DA

Sede: Chãos Salgados, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 907/980408; identificação de pessoa colectiva n.º 504171720.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 31.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805772

FUNERÁRIA DE SANTIAGO, L.DA

Sede: Rua do Hospital Conde do Bracial, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 179/761117; identificação de pessoa colectiva n.º 500122652.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 30.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805764

ACTIVIDADES HOTELEIROS DA MIMOSA, L.DA

Sede: Mimosa, Alvalade-Sado, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 397/880608; identificação de pessoa colectiva n.º 501991751.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 25.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805721

SOCOPERES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PERES, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 40,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1052/20010119; identificação de pessoa colectiva n.º 505289318.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 26.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805730

RUI & NUNO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Rua do Miranda, 33, Aldeia dos Chãos, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1140/20011029; identificação de pessoa colectiva n.º 505801264.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
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2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 27.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805748

J. R. CHAINHO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Sede: Rua do 1.º de Maio, 20, Santiago de Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1012/20000411; identificação de pessoa colectiva n.º 504924702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2000, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 28.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva, todos
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2001, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado
em 27 de Junho de 2003, com a entrada n.º 29.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805756

JOSÉ LUÍS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Zona Industrial Ligeira, lote 23, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 412/881129; identificação de pessoa colectiva n.º 502070510.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 21.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805683

RAÚL LAMPREIA LANÇA, L.DA

Sede: Avenida de Manuel Joaquim Pereira, 55, Ermidas-Sado,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 379/870911; identificação de pessoa colectiva n.º 501883711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 24.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805713

PERES & MARTINS � CONTABILIDADE, AUDITORIA
E CONSULTORIA, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 40,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 657/930520; identificação de pessoa colectiva n.º 502992921.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 37.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805837

VALOURO � EXPLORAÇÃO TURÍSTICA CAÇA E PESCA, L.DA

Sede: Herdade da Aroeira, Alvalade-Sado, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 850/970407; identificação de pessoa colectiva n.º 503858072.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 39.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805853

ELECTRO CHAPA, COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VIATURAS, L.DA

Sede: Estrada de Santa Cruz, 59, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 353/870225; identificação de pessoa colectiva n.º 501786503.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 22.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805691

TRINDADE & SAMPAIO � COMÉRCIO DE CORTIÇAS, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 1,
São Domingos da Serra, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 620/921214; identificação de pessoa colectiva n.º 502886072.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 27 de
Junho de 2003, com a entrada n.º 23.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001805705

SEIXAL

IMPÉRIO DO PINHAL DOS FRADES,
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 381/
770520; identificação de pessoa colectiva n.º 500646929.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003230513

TRANSPORTES TUFÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6351/
20010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505687763.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 268 � 19 de Novembro de 2003 24 870-(229)

pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002841560

INVESPORTE � EDITORA DE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6899/
20020910; identificação de pessoa colectiva n.º 505500086.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002841594

CLINIVIDA � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3008/
930809; identificação de pessoa colectiva n.º 503035912.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2003639403

TOPAR � TOPOGRAFIA E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2820/
930201; identificação de pessoa colectiva n.º 502908670.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006162306

EMPRESA JORNALÍSTICA J. E. ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2328/
910708; identificação de pessoa colectiva n.º 502583541.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006162314

PINHALCONDE � TÁXIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5765/
20001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505163071.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na

pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006162322

MOTALVES CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2687/
920914; identificação de pessoa colectiva n.º 502847417.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006149709

ECODETRA � SOCIEDADE DE TRATAMENTO
E DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5535/
20000317; identificação de pessoa colectiva n.º 500211850.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002913480

BERTON CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5402/
991216; identificação de pessoa colectiva n.º 504762664.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006149652

BRUMODOCE � PASTELARIA E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6944/
20021011; identificação de pessoa colectiva n.º 506250156.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006149644

PREDIAL MOUTINHO CEREJO � MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5549/
20000328; identificação de pessoa colectiva n.º 504947427.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
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pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006149636

HELDENTE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6778/
20020527; identificação de pessoa colectiva n.º 506024164.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006149610

JESUS PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6589/
20020205; identificação de pessoa colectiva n.º 505989832.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006149628

DOLLAR LAND (PORTUGAL) � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5502/
20000223; identificação de pessoa colectiva n.º 502193042.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002913897

FLEXIJOB � EMPRSA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5159/
990528; identificação de pessoa colectiva n.º 504341766.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002913471

BRITOS � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2541/
930224; identificação de pessoa colectiva n.º 501989986.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001237707

CONSTRUÇÕES JOSÉ PEREIRA
COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1983/
900510; identificação de pessoa colectiva n.º 502346973.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006149679

LEOGEST � INVESTIMENTOS FINANCEIROS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2144/
901206; identificação de pessoa colectiva n.º 502458410.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002913900

J. ALFREDO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6265/
20010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505468212.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006149687

E. B. TALENTOS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5554/
20000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504938258.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006149695

NUNES & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7049/
20030120; identificação de pessoa colectiva n.º 500204489.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006162365



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 268 � 19 de Novembro de 2003 24 870-(231)

SÍRIO 777 � ALARMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3538/
950404; identificação de pessoa colectiva n.º 503387142.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002407029

SMARTVET � SERVIÇOS VETERINÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6799/
20020611; identificação de pessoa colectiva n.º P-506143775.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006162780

AJEVNI � ATERROS E DESATERROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4788/
980715; identificação de pessoa colectiva n.º P-504245635.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006162772

OLS � CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3366/
941004; identificação de pessoa colectiva n.º P-503268917.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003478639

A. M. GOMES � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5418/
991229; identificação de pessoa colectiva n.º P-504741217.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003462864

LOJA DAS TINTAS DAS PAIVAS
COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1482/
871120; identificação de pessoa colectiva n.º P-501902503.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006162985

ALMEIDA & SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 709/
810603; identificação de pessoa colectiva n.º P-501151354.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006162977

EXTERNATO O PAPA LÉGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1957/
900405; identificação de pessoa colectiva n.º P-502334711.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006162969

VAGOF � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3091/
931203; identificação de pessoa colectiva n.º P-503096377.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003441719

TRANSPORTES FREITAS & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5422/
991231; identificação de pessoa colectiva n.º P-504764632.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003437444
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