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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

L. J. CARREGOSA � SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S. A.

Sede: Avenida da Boavista, 1083, 4100-129 Porto

Capital social: € 2 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 51 452.
Contribuinte n.º 503267015.

Balanço em 30 de Setembro de 2003
(Em euros)

Setembro de 2003 Setembro
Código de 2002Activodas contas Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido líquido

10+11+130 1 � Caixa e disponibilidades em 226 776,91 226 776,91 403 557,60
Bancos Centrais.

12+13�130 2 � Disponibilidades à vista sobre insti- 8 788 129,18 8 788 129,18 4 605 054,98
tuições de crédito.

20+21+280+281+ 3 � Outros créditos sobre instituições 1 405 172,59 1 405 172,59 1 192 871,72
+2880+2881+2890+ de crédito.

+2891�29000�29001�
�29010�29011�2951

16+22+23+282+283+ 4 � Créditos sobre clientes ............... 1 216 116,34 1 098 152,60 117 963,74 239 162,02
+287+2882+2883+2887+

+2892+2893+2897�29002�
�29003�29012�29013�

�29017�2952

240+241+245+255+ 5 � Obrigações e outros títulos de ren- 99 891,75 99 891,75 124 715,60
+2480+250+251+2580+ dimento fixo:
+26+2840+2884+2894�
�290140�2920�2921�

�2925�2953

2400+2401+2410+ a) Obrigações e outros títulos de 99 891,75 99 891,75 124 715,60
+2500+2501+2510+ rendimento fixo � De emissores
+2600+2601+2610+ públicos.
+2840+2884+2894+
+290140(1)�29200�
�29210�2925-2953
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(Em euros)

Setembro de 2003 Setembro
Código de 2002Activodas contas Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido líquido

2402+2411+2412+245+ b) Obrigações e outros títulos de
+255+2480+2502+2511+ rendimento fixo � De outros

+2512+2580+ 2602+2611+ emissores.
+2612+2840+2884+2894�

�290140(2)�29209�
29219�2925�2953

2480+2580 (Dos quais: obrigações próprias)

243+244+245+255+ 6 � Acções e outros títulos de rendi- 1 003 680,00 1 003 680,00
+2481�24810+2490� mento variável.

�2491+253+254+2581�
�25810+2841�290141�

�291�2923�2924�
�2925�2953+5624(dev.)

400�490 17 � Participações .............................. 13 236,05
401�491 18 � Partes do capital em empresas

coligadas.
41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas .......... 707 146,90 314 799,55 392 347,35 37 679,26
42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ............. 2 466 291,30 1 618 451,76 847 839,54 883 344,47
+468+4691�482

420+4280+461� (Das quais: imóveis) ............... (620 186,43) (451 349,01) (168 837,42) (205 653,64)
 �4820�48280 

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

capital próprias.

14+15+19+27� 13 � Outros activos ............................ 421 453,74 421 453,74 492 391,89
�27003�29007�2959�

�299+402+409�499

51+55+56(dev.)(3)+ 15 � Contas de regularização ............. 12 328 595,42 12 328 595,42 3 606 316,34
+58(dev.)+59(4)

69(dev.) 16 � Prejuízo do exercício ................. 263 429,99 263 429,99
����������� ����������� ������������ ������������

Total do activo ........ 28 926 684,12 3 031 403,91 25 895 280,21 11 598 329,93

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Excepto 5624, cujo saldo devedor é considerado na rubrica 6.
(4) Conforme o saldo global do razão (quando o saldo devedor > saldo credor).
(5) Conforme o saldo global do razão (quando o saldo credor > saldo devedor).

(Em euros)

Código Setembro SetembroPassivodas contas de 2003 de 2002

30+31 1 � Débitos para com instituições de crédito ...................................... 455 044,62

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

+31220+31320+31920
1�1a) b) A prazo ou com pré-aviso .......................................................... 455 044,62

32+33+35 2 � Débitos para com clientes ............................................................. 3 263 891,96 1 103 422,29)

3213+3223 a) Depósitos de poupança ................................................................
32�3213�3223+33+35 b) Outros débitos ............................................................................. 3 263 891,96 1 103,422,29)

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

b)�ba) bb) A prazo ............................................................................. 3 263 891,96 1 103 422,29)

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

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

36+39 4 � Outros passivos .............................................................................. 7 365 005,57 4 247 982,96)
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(Em euros)

Código Setembro SetembroPassivodas contas de 2003 de 2002

52+54+56(cre.)+ 5 � Contas de regularização ................................................................. 12 272 263,89 3 687 807,81)
+58(cre.)+59(5)

610+611+612+613 6 � Provisões para riscos e encargos ................................................... 1 412,13 2 748,18)

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ..............................
610+611+613 b) Outras provisões .......................................................................... 1 412,13 2 748,18)

619 6-A � Fundo para riscos bancários gerais ..............................................
60 8 � Passivos subordinados ....................................................................
62 9 � Capital subscrito ............................................................................ 2 500 000,00 2 500 000,00)

632 10 � Prémios de emissão .......................................................................
630+631+635+639 11 � Reservas ......................................................................................... 450 000,00 333 936,03)

633 12 � Reservas de reavaliação .................................................................
66 13 � Resultados transitados .................................................................... (412 337,96) (1 427 592,26)

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício ........................................................................ 1 150 024,92)
�������������� ������������

Total do passivo .......................... 25 895 280,21) 11 598 329,93)

A Administração: Maria Cândida Cadeco Rosa e Silva � Jorge Manuel Conceição Freitas Gonçalves � Miguel Ângelo Rodrigues Pimentel �
José Paulo de Oliveira Faria Duarte � Pedro José Malheiro Duarte � Paulo Armando Morais Mendes.  � O Técnico de Contas, Miguel
Ângelo Rodrigues Pimentel. 3000124329

NORGARANTE � SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA, S. A.

Sede: Avenida da Boavista, 2121, 3.º, esc. 301, 4100-134 Porto

Capital social: € 3 760 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 57 203.
Número de identificação de pessoa colectiva 506211991.

Balanço em 30 de Setembro de 2003
(Em euros)

2003 3.º trimestre
de 2002Activo

Activo Amortizações Activo �
bruto e provisões líquido Activo líquido

1 � Caixa e disponibilidades no Banco de Portugal ........................ 1 534 1 534
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito .............. 267 733 267 733
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ........................... 3 120 000 3 120 000
4 � Créditos sobre clientes .............................................................
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo:

a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � De emissores
públicos .................................................................................. )

b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � De outros
emissores ............................................................................... )

(Dos quais: Obrigações próprias) ............................................. )

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ......................... 504 458 ) 504 458 )
7 � Participações ............................................................................ )
8 � Partes do capital em empresas coligadas ............................... )
9 � Imobilizações incorpóreas ........................................................ 11 722 4 569 7 153

10 � Imobilizações corpóreas ........................................................... 72 453 40 693 31 759

(Das quais: Imóveis) ...................................................................

11 � Capital subscrito não realizado ....................................................
12 � Acções próprias ou partes de capital próprias .....................
13 � Outros activos .......................................................................... )153 323 153 323
15 � Contas de regularização ............................................................ 40 928 40 928
16 � Prejuízo do exercício .................................................................. ����������� ���������� ���������� �����������

Total do activo ............................ 4 172 152 45 263 4 126 890 )
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(Em euros)

3.º trimestrePassivo 2003 de 2002

1 � Débitos para com instituições de crédito:

a) À vista ........................................................................................................................................
b) A prazo ou com pré-aviso .........................................................................................................

2 � Débitos para com clientes:

a) Depósitos de poupança ..............................................................................................................
b) Outros débitos ............................................................................................................................ )

ba) À vista ................................................................................................................................
bb) A prazo ...............................................................................................................................

3 � Débitos representados por títulos:

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

4 � Outros passivos ............................................................................................................................. 13 540
5 � Contas de regularização ................................................................................................................. 231 089
6 � Provisões para riscos e encargos .................................................................................................. 114 659 )

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

6-A � Fundo para riscos bancários gerais ............................................................................................
8 � Passivos subordinados ....................................................................................................................
9 � Capital subscrito ............................................................................................................................ 3 760 000

10 � Prémios de emissão .......................................................................................................................
11 � Reservas .........................................................................................................................................
12 � Reservas de reavaliação .................................................................................................................
13 � Resultados transitados ................................................................................................................... � 53 202
14 � Lucro do exercício ........................................................................................................................ 60 805���������� ����������

Total do passivo .................................................... 4 126 890

Rubricas extrapatrimoniais

(Em euros)

3.º trimestre2003 de 2002

1 � Passivos eventuais ........................................................................................................................... 25 821 554

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ................................................
Cauções e activos dados em garantia .........................................................................................

2 � Compromissos ............................................................................................................... ................. 532 500

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com acordo de recompra ........................... 532 500

4 de Novembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000124427
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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
ÁGUEDA

PADARIA FERMENTELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1169;
identificação de pessoa colectiva n.º 501794352; data do depósi-
to: 20030803.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas re-
ferente ao ano de 2002.

Está conforme.

9 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2006136291

ALBERGARIA-A-VELHA

MOREIRA DIAS & ALMEIDA, L.DA

Sede: Rua do Lugar de Baixa de Covelo, freguesia de Angeja,
concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1073/030321; identificação de pessoa colectiva n.º 505808510;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/031022.

Certifico que, por escritura de 21 de Julho de 2003, a fls. 138 do
livro n.º 353-E, do Cartório Notarial de Albergaria-a-Velha, foi dis-
solvida e liquidada a sociedade em epígrafe, tendo as contas sido apro-
vadas em 21 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2003. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2001374674

RAMALHO & SANTOS, L.DA

Sede: Quinta da Lapa, freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 394/910304; identificação de pessoa colectiva n.º 502510641;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/031022.

Certifico que, pela acta n.º 16, de 30 de Setembro de 2003, foi
destituída das funções de gerente, Maria da Conceição Mendes dos
Santos Ferreira Ramalho.

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2003. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2002719004

AVEIRO

FERREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 996/
770111; identificação de pessoa colectiva n.º 500603073; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 2/031017.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 13 de Outubro de 2003.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003620702

JOSÉ AUGUSTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5744/
030603; identificação de pessoa colectiva n.º 506611426;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/031017.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a mudança da sede social para a Rua do Cónego Maio, 166-A, fregue-
sia de São Bernardo, Aveiro.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003620710

SELECÇÃO DIAMANTE � COMERCIALIZAÇÃO
DE DOÇARIA REGIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5831/
031020; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031020.

Certifico que, por escritura outorgada, em 22 de Julho de 2003, de
fls. 99 a fls. 100 v.o do livro n.º 273-F, no 2.º Cartório Notarial de
Aveiro, foi constituída entre José Carlos Ribeiro das Neves, José
Valente de Oliveira, e Luísa Ascensão de Matos Pereira Marujo, uma
sociedade comercial por quotas, com a denominação em epígrafe, que
se regerá pelo pacto social constante dos artigos seguintes:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação de Selecção Diamante �
Comercialização de Doçaria Regional, L.da

2.º

Sede

A sede da sociedade fica instalada na Rua do Capitão Lebre, 138,
do lugar de Verdemilho, freguesia de Aradas, do concelho de Aveiro.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto, o comércio a retalho de pão e deri-
vados, assim como os seguintes produtos regionais: pastelaria, con-
feitaria, doces e biscoitos. Exploração de estabelecimentos similares
à hotelaria e de hotelaria, tais como restaurante típico com local para
a dança, snack-bar, café, cervejaria, bar e salão de chá.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de três quotas, sendo duas iguais
do valor nominal de 1875 euros, uma de cada um dos sócios, José
Carlos Ribeiro das Neves e José Valente de Oliveira, e sendo outra
quota do valor nominal de 1250 euros, da sócia Luísa Ascensão de
Matos Pereira Marujo.

5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme a assembleia geral vier a deliberar, fica a cargo
dos sócios Luísa Ascensão de Matos Pereira Marujo e José Valente de
Oliveira, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas em
conjunto de dois gerentes.

6.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas
expedidas com a antecedência mínima de 15 dias, salvo quando a lei
exija ou consinta outros prazos e formalidades de convocação.

7.º

Prestações suplementares

Serão exigíveis aos sócios, prestações suplementares até ao
quíntuplo do capital social, mediante deliberação unânime dos sócios.
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Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a proceder ao levantamento do
capital social depositado para pagamento do giro social e das despe-
sas com a constituição da sociedade.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003620745

TRANSPORTES CAMPOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4916/
000929; identificação de pessoa colectiva n.º 504890492; inscri-
ção n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 4 e 5/031020.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a designação dos gerentes Francisco Manuel da Silva Campos e Augusto
Filipe da Silva Campos, por deliberação de 30 de Setembro de 2002.

Mais certifico que foi registada a cessação de funções do gerente
Augusto Filipe da Silva Campos, por renúncia de 17 de Junho de 2003.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003620753

MUNDO ESTRELA � FORNECIMENTO SERVIÇO VIRTUAL
CARTÕES CHAMADA ATRAVÉS INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5412/
020419; identificação de pessoa colectiva n.º 505985578; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/031031.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente Doru Pascaru, por renúncia de 17 de
Maio de 2003.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690034

SYGMASEGUR � TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4981/
001215; identificação de pessoa colectiva n.º 505150271; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 6/031020.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 24 de Setembro de 2003.

30 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003620761

IMERYS PORTUGAL, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5823/
031015; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031015.

Certifico que, por escritura outorgada em 30 de Julho de 2003, de
fls. 139 a fls. 140 do livro n.º 385-E, no 3.º Cartório Notarial do Por-
to, foi constituída uma sociedade anónima, com a denominação em
epígrafe, que se regerá pelo pacto social constante dos artigos seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Denominação, objecto, sede e duração

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A sociedade adopta a denominação de Imerys Portugal, S. G. P. S., S. A.
e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Tabueira, apartado
3112, Esgueira, 3801-903 Aveiro.

2 � O conselho de administração poderá, sem dependência de
outros órgãos sociais, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como estabelecer delegações, agências
ou quaisquer outras formas de representação local da sociedade, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto social a gestão de participações so-
ciais de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de acti-
vidades económicas.

ARTIGO 4.º

Autorização de participação noutras entidades

Compete ao conselho de administração deliberar sobre a participa-
ção da sociedade noutras entidades, bem como a definir a forma dessa
participação, e indicar os representantes desta sociedade em qualquer
outra sociedade ou entidade.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
8 450 000 euros, dividido em 1 690 000 acções, com o valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � As acções serão ao portador ou nominativas, reciprocamente
conversíveis, com despesas a cargo dos accionistas interessados.

2 � Haverá títulos representativos de 1, 5, 10, 50 e 100 acções.
3 � Mediante deliberação da assembleia geral que decidirá das res-

pectivas condições, a sociedade poderá:
a) Emitir ou converter acções tituladas em escriturais;
b) Emitir acções preferenciais sem voto;
c) Emitir obrigações em todas as espécies permitidas por lei.

CAPÍTULO III

Deliberações dos sócios

ARTIGO 7.º

Deliberações dos sócios

As deliberações dos sócios, quando exigidas por lei ou pelos pre-
sentes estatutos ou quando relativas a matérias não compreendidas
nas atribuições dos outros órgãos da sociedade, são tomadas em
assembleias gerais regularmente convocadas e reunidas, sem prejuízo
das disposições legais que permitam aos sócios deliberar unanimemente
por escrito ou reunir e deliberar sem observância das formalidades
prévias.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral será constituída por todos os accionistas
que, com a antecedência mínima de 15 dias em relação à data da reu-
nião, possuam 10 ou mais acções as quais, com a mesma antecedên-
cia, deverão estar averbadas em seu nome no livro de registo da so-
ciedade, tratando-se de acções nominativas, ou encontrar-se
depositadas na sede social ou em qualquer entidade bancária, tratan-
do-se de acções ao portador. Neste último caso é condição que a
efectivação de tal depósito seja comunicado pela entidade bancária à
sociedade, com a antecedência mínima de 5 dias em relação à data da
assembleia geral onde se declare que o depósito se manterá até à data
da realização da reunião.

2 � A cada grupo de 10 acções corresponde um voto.
3 � Sem prejuízo do direito de agrupamento, e do direito de re-

presentação consagrado na lei, apenas os accionistas com direito a
voto poderão participar nas reuniões de assembleia geral.

4 � Qualquer accionista pode fazer-se representar nas assembleias
gerais nos termos da lei, e ainda por um membro do conselho de
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administração ou director, por procurador, por outro sócio ou por
advogado, mediante uma carta mandadeira, dirigida ao presidente da
assembleia geral e por este recebida antes da reunião, na qual conste
a identificação e assinatura do representado e a identificação do re-
presentante.

5 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por simples
maioria dos votos emitidos, salvo se a lei ou os estatutos exigirem
maioria qualificada.

ARTIGO 9.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, que podem ser ou não accionistas, eleitos pela assembleia
geral, por três anos, sendo sempre permitida a reeleição.

ARTIGO 10.º

Convocação da assembleia geral

1 � Em primeira convocação, salvo diferente disposição legal
imperativa, a assembleia geral só poderá funcionar e deliberar quando
nela estejam presentes ou representados accionistas que detenham pelo
menos 50% do total das acções, excluídas as que forem pertença da
própria sociedade.

2 � Em segunda convocação poderá a assembleia geral funcionar
e deliberar seja qual for o número de accionistas presentes ou repre-
sentados e o quantitativo do capital a que as respectivas acções
correspondam.

3 � Nos casos em que a lei ou os estatutos impuserem quorum
diferente, observar-se-ão as disposições legais aplicáveis.

CAPÍTULO IV

Administração da sociedade

ARTIGO 11.º

Conselho de administração

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto de três ou cinco membros, que podem ser
ou não accionistas, eleitos trienalmente em assembleia geral e
reelegíveis por uma ou mais vezes. Os administradores eleitos man-
ter-se-ão em funções até à sua efectiva substituição.

2 � A assembleia geral designará ainda qual dos membros presidirá
ao conselho.

3 � Os administradores eleitos estabelecerão entre si as regras de
funcionamento do conselho, de acordo com a lei e com os estatutos
em vigor.

4 � A assembleia geral eleitoral deliberará ainda se a responsabili-
dade de cada administrador deverá ser caucionada, e em que termos.

ARTIGO 12.º

Competência

1 � O conselho de administração deterá os mais amplos poderes
de gestão da sociedade, cabendo-lhe nomeadamente, para além de
todas as atribuições e competências derivadas da lei e dos presentes
estatutos:

a) A gestão, com os mais amplos poderes, de todos os negócios
sociais;

b) A representação da sociedade em juízo e fora dele, a interven-
ção em quaisquer acções judiciais ou arbitrais, e nelas a desistência,
confissão ou transacção, bem como a celebração de convenções de
arbitragem;

c) A gestão e direcção de todo o pessoal afecto à sociedade;
d) A contracção de empréstimos, obtenção de financiamentos e a

realização de quaisquer outras operações de crédito;
e) Adquirir, vender, prometer, vender, permutar ou, por qualquer

forma, alienar todos e quaisquer bens e direitos mobiliários, imobiliá-
rios e viaturas da sociedade;

f) Tomar e dar de arrendamento quaisquer prédios e tomar e dar de
trespasse qualquer estabelecimento comercial ou escritórios;

g) A constituição de penhores ou hipotecas ou, por qualquer for-
ma, obrigar quaisquer bens da sociedade ou prestar garantias especiais
para pagamento de dívidas da sociedade;

h) A compra ou venda de fundos públicos ou títulos da sociedade ou
de outras sociedades e subscrição de participações noutras sociedades;

i) A constituição de mandatários, por meio de acta ou procuração,
para o exercício de parte das suas atribuições, com ou sem faculdade
de substabelecer;

j) A constituição de novas sociedades em que a sociedade participe
ou que domine, bem como a designação de representantes da socieda-
de em qualquer outra entidade.

ARTIGO 13.º

Delegação de poderes de gestão;
forma de obrigar a sociedade

1 � O conselho de administração poderá delegar parte ou a tota-
lidade dos seus poderes num ou em vários dos seus membros, esco-
lhendo, nomeadamente, um ou mais administradores-delegados, e
poderá nomear procuradores da sociedade para a prática de certos e
determinados actos com o âmbito que for fixado no respectivo man-
dato, uma ou mais pessoas, accionistas ou não.

2 � A sociedade fica legalmente obrigada:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador-delegado;
c) Pela assinatura de um mandatário nos exactos termos dos pode-

res que lhe foram conferidos;
d) Pela assinatura de um só administrador, quando o conselho de

administração, em acta, para tanto lhe confira poderes.
3 � Para actos de mero expediente, basta a intervenção de qual-

quer administrador.
4 � A designação dos administradores-delegados, sem prejuízo da

sua posterior alterabilidade por deliberação do conselho, poderá ser feita
no acto constitutivo da sociedade e nas assembleias gerais que elejam
os corpos sociais.

ARTIGO 14.º

Reuniões

1 � O conselho de administração reunir-se-á quando e onde o in-
teresse social o exigir, uma vez convocado verbalmente ou por escri-
to pelo presidente, por um administrador-delegado ou por outros dois
administradores.

2 � Qualquer membro do conselho de administração pode fazer-se
representar em cada sessão por outro membro, que exercerá o direito de
voto em nome sob a responsabilidade do administrador que representa.

Cada membro do conselho não pode, no entanto, representar mais
de um outro administrador, e cada instrumento de representação não
pode ser utilizado mais do que uma vez.

ARTIGO 15.º

Forma de deliberação

As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos administra-
dores presentes ou representados, tendo o presidente ou quem o subs-
titua voto de qualidade.

ARTIGO 16.º

Remuneração

1 � Os membros do conselho de administração auferirão ou não
uma remuneração, conforme for anualmente deliberado pela
assembleia geral anual ou, na falta dessa deliberação, pela unanimida-
de do conselho de administração.

CAPÍTULO V

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 17.º

Fiscal único

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, e um
suplente, eleitos trienalmente em assembleia geral juntamente com os
demais órgãos sociais e reelegíveis por uma ou mais vezes. O fiscal
único e suplente podem ser ou não accionistas, mas deverão ter a qua-
lidade de revisores oficiais de contas ou sociedade revisora de contas.

2 � A remuneração do fiscal único será estabelecida pela assembleia
geral anual, ou pelo conselho de administração na falta de deliberação
da assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Balanço, contas anuais e aplicação de resultados

ARTIGO 18.º

Exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 19.º

Distribuição de lucros de exercício

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a per-
centagem mínima estabelecida por lei para a constituição da reserva
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legal, terão a aplicação que a assembleia geral, por maioria simples
dos votos emitidos, determinar.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 20.º

Maioria qualificada

As deliberações relativas a alteração dos estatutos, fusão, cisão,
transformação, dissolução e liquidação da sociedade só podem ser
tomadas por maioria de dois terços dos votos presentes ou represen-
tados na assembleia geral convocada para o efeito.

ARTIGO 21.º

Dissolução

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos e nos termos da lei.
2 � A assembleia geral, quando vote a dissolução da sociedade,

deverá determinar a forma da liquidação e nomear os liquidatários,
que poderão ser os administradores ao tempo da deliberação confe-
rindo-lhes as necessárias atribuições.

ARTIGO 22.º

Norma transitória

1 � Ficam desde já designados os corpos sociais para o mandato cor-
respondente ao triénio de 2003-2005, e que ficam assim constituídos:

Conselho de administração: presidente � Michel Marc Emile Delville,
casado, residente em 57, Boulevard Lefebvre, 75015, Paris, França;

Vogal � Paul Pierre Jacques Simon Bazireau, casado, residente em
161, route des Crêtes, 69 Anse, França;

Vogal � Eric Borne, casado, residente em 17, Rue des Petits Bois,
92 370 Chaville, França.

Mesa da assembleia geral: presidente � Fernando Manuel Lousada de
Meira Ramos, casado, residente na Rua de Fez, 687, 4150-331 Porto;

Secretário � Gilberto Martins da Silva, casado, residente na Rua
de Ribas, 71, 1.º, direito, Ílhavo.

Fiscal único: efectivo � Magalhães, Neves & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, S. A., com sede nas Amoreiras, torre
1, 7.º, 1070-101 Lisboa, inscrita na Câmara dos Revisores Oficiais de
Contas, sob o n.º 95 e na C. M. V. M., sob o n.º 223, representada por
António Manuel Martins Amaral, casado, revisor oficial de contas,
inscrito na Câmara dos Revisores Oficiais de Contas, sob o n.º 1130.

Suplente � Freire Loureiro & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, S. A., com sede nas Amoreiras, torre 1, 7.º, 1070-101 Lis-
boa, inscrita na Câmara dos Revisores Oficiais de Contas, sob o n.º 45 e
na C. M. V. M. sob o n.º 232, representada por Carlos Loureiro, ca-
sado, revisor oficial de contas inscrito na Câmara dos Revisores Ofi-
ciais de Contas, sob o n.º 572.

2 � Os administradores designados ficam dispensados da prestação
de caução.

3 � A administração fica desde já autorizada a efectuar levanta-
mentos dos valores do capital em dinheiro que se encontram deposi-
tados, para suprir a todas as despesas de instalação e início de activi-
dade da empresa e pagamento de fornecimentos de bens e serviços.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2002191832

LUBRIALUMÍNIOS � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4830/
000510; identificação de pessoa colectiva n.º 503101192;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: Of. 4, 5 e 6/031016.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente Jaime dos Santos Brites, por renún-
cia de 31 de Julho de 2003.

Mais certifico que foi registada a alteração do pacto e em
consequência alterados o artigo 3.º n.º 1 e o artigo 4.º n.os 1 e 2, que
passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de

3000 euros, pertencente à sócia Lúcia Maria Teixeira Barbosa
Teixeira, e outra no valor nominal de 2000 euros, pertencente ao
sócio Luís Miguel Nunes Teixeira.

2 � (Mantém-se).
3 � (Mantém-se).

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, tendo já sido nomeado gerente o sócio
Luís Miguel Nunes Teixeira.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura de um gerente.

3 � (Mantém-se).

Mais certifico que foi registada a designação da gerente Lúcia Maria
Teixeira Barbosa Teixeira, por deliberação de 30 de Setembro de 2003.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003620672

PADARIA E PASTELARIA UNIVERSIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3866/
961018; identificação de pessoa colectiva n.º 503740250;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: Of. 8 e 10/031016.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital para
99 627 euros, sendo o aumento realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios Manuel Ribeiro das Neves, com 24 875,70 euros; Nancy Ri-
beiro Martins, com 2821,02 euros; e Arsélio dos Santos dos Anjos, com
26 578,36 euros, que utilizam para reforço das suas quotas, passando
cada um dos referidos sócios, a possuir uma quota de 33 209 euros.

Mais certifico que foi registada a cessação de funções da gerente
Nancy Ribeiro Martins, por renúncia de 2 de Junho de 2003.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003620699

CLIMATÍSSIMO � MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2990/
921120; identificação de pessoa colectiva n.º 502877553; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 2/031016.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital para
60 000 euros, sendo o aumento realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios na proporção das suas quotas e para reforço das mesmas, ten-
do em consequência sido alterado o artigo 3.º, bem como os artigos 1.º
e 2.º, que passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CLIMATÍSSIMO � Engenharia, Ins-
talação de Infra-estruturas e Sistemas Técnicos, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Moçambique, 5-A, Forca Vouga, freguesia de Vera Cruz,
concelho de Aveiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e engenharia civil, ins-
talação eléctrica e instalação de canalização e climatização. Venda de
material eléctrico, ventilação e ar condicionado.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 60 000 euros, totalmente subscrito e realizado
e corresponde à soma de duas quotas, uma de 36 000 euros, pertencen-
te a Francisco Manuel da Cruz Gonçalves Coelho, e outra de
24 000 euros, pertencente a Carlos Alberto da Cruz Gonçalves Coelho.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003620656
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SILVER PORTUGAL ESQUENTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1183/
790328; identificação de pessoa colectiva n.º 500841764; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/031016.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 18 de Setembro de 2003.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003620737

ZONA VERDE � PROMOÇÃO E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2154/880805;
identificação de pessoa colectiva n.º 502018020; inscrição n.º 55 e ins-
crição n.º 56; números e data das apresentações: 5 e 7/031014.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a modificação em sociedade unipessoal por quotas, tendo em
consequência sido alterados os artigos 1.º e 3.º do pacto que passaram a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Zona Verde � Promoção e
Marketing, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional
16, ao Km. 3, freguesia de Esgueira, concelho de Aveiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
39 903,85 euros, correspondente à quota pertencente à sócia, Cemusa�
Portugal � Companhia de Imobiliário Urbano e Publicidade, S. A.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690018

JOÃO BALSEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5824/
031015; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031015.

Certifico que, por escritura outorgada em 7 de Outubro de 2003, de
fls. 105 a fls. 106 do livro n.º 173-C, no 1.º Cartório Notarial de
Aveiro, foi constituída entre João Carlos Martins Balseiro e mulher,
Ana Maria de Bastos Santos, uma sociedade comercial por quotas, com
a denominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto social constante
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma João Balseiro, L.da, e tem a sua sede na
Rua Direita, 141, lugar da Costa do Valado, freguesia de Oliveirinha,
concelho de Aveiro.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe e criar sucursais, delegações ou qual-
quer outra forma de representação, em qualquer ponto do território
nacional ou estrangeiro, e adquirir participações sociais em socieda-
des mesmo com objecto social diferente do seu.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de equipamen-
tos de plástico para estufas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas: uma com o valor nominal
de 3000 euros, pertencente ao sócio João Carlos Martins Balseiro; e
outra com o valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Ana
Maria de Bastos Santos.

§ único. Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade quando
ela destes careça, mediante as condições a estabelecer por deliberação a
tomar em assembleia geral.

4.º

A gerência da sociedade, com a remuneração que vier a ser delibe-
rada em assembleia geral, fica a cargo do sócio João Carlos Martins
Balseiro, que desde já fica nomeado gerente.

§ 1.º Para que a sociedade fique obrigada é suficiente a assinatura
do sócio-gerente.

§ 2.º Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios, tais como fianças, abo-
nações, letras de favor e outros semelhantes.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, quando feita a estranhos
depende do prévio consentimento da sociedade, que se reserva o di-
reito de preferência, direito que em segundo lugar pertence aos sócios
se ela não o exercer.

6.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta
registada, a expedir com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros
sociais, depois de retirado o montante para o fundo de reserva legal.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003620605

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

MULTIMAR � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2923/951016; identificação de pessoa colectiva n.º 502439815;
inscrição n.º 27 e inscrição n.º 28; números e data das apresen-
tações: 19 e 20/030930.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi alterada a alínea c) do n.º 1 do artigo 14.º, mantendo-se as
alíneas d), e), f) e g), do mesmo número; foram alterados os n.os 2 e
3 do artigo 14.º, mantendo-se os n.os 4 e 5; e foi alterado o artigo 15.º,
n.º 1, alínea c), mantendo-se todas as restantes alíneas, cuja redacção
é a seguinte:

ARTIGO 14.º

1 � (Mantém-se).
a) (Mantém-se).
b) (Mantém-se).
c) Adquirir, onerar, alienar, locar ou permutar quaisquer bens mó-

veis ou direitos para e da sociedade, incluindo quaisquer veículos, sempre
quem o entenda necessário ou conveniente para a sociedade, o que
inclui acções e obrigações próprias da sociedade.

2 � A alienação ou permuta de bens imóveis da sociedade só é
válida com a assinatura do presidente do conselho de administração
ou de um seu mandatário.

3 � O conselho de administração estabelecerá as regras do seu
funcionamento, fixará as datas ou periodicidade das respectivas reu-
niões ordinárias e reunirá extraordinariamente sempre que seja con-
vocado pelo seu presidente ou vice-presidente em exercício ou a pe-
dido de, pelo menos, dois dos seus membros.

ARTIGO 15.º

1 � (Mantém-se).
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração ou

pela assinatura conjunta de três dos restantes administradores.
b) Foram designados dois vogais para o conselho de administração,

para o quadriénio de 2002 a 2005, que passa a ser composto por cin-
co elementos, por deliberação de 6 de Agosto de 2003.

Nomeados: Rui Manuel Aguiar dos Santos, casado e residente na
Rua de São Salvador, Azagães, Carregosa, Oliveira de Azeméis; e
Manuel Lopes Reis de Oliveira, casado e residente na Avenida do Dr.
Aníbal Beleza, Oliveira de Azeméis.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276042

ANTÓNIO CUNHA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1913/871023; identificação de pessoa colectiva n.º 501891021;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 9 � 12 de Janeiro de 2004752-(14)

inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data das apresenta-
ções: 27 e 28/030930.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi alterada a alínea c) do n.º 1 do artigo 14.º, mantendo-se as
alíneas d), e), f) e g) do mesmo número; foram alterados os n.os 2 e
3 do artigo 14.º, mantendo-se os n.os 4 e 5; e foi alterado o artigo 15.º,
n.º 1, alínea c), mantendo-se todas as restantes alíneas, cuja redacção
é a seguinte:

ARTIGO 14.º

1 � (Mantém-se).
a) (Mantém-se).
b) (Mantém-se).
c) Adquirir, onerar, alienar, locar ou permutar quaisquer bens mó-

veis ou direitos para e da sociedade, incluindo quaisquer veículos, sempre
que o entenda necessário ou conveniente para a sociedade, o que in-
clui acções e obrigações próprias da sociedade.

2 � A alienação ou permuta de bens imóveis da sociedade só é
válida com a assinatura do presidente do conselho de administração
ou de um seu mandatário.

3 � O conselho de administração estabelecerá as regras do seu
funcionamento, fixará as datas ou periodicidade das respectivas reu-
niões ordinárias e reunirá extraordinariamente sempre que seja con-
vocado pelo seu presidente ou vice-presidente em exercício ou a pe-
dido de, pelo menos, dois dos seus membros.

ARTIGO 15.º

1 � (Mantém-se).
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração ou

pela assinatura conjunta de três dos restantes administradores.
b) Foram designados dois vogais para o conselho de administração,

para o quadriénio de 2002 a 2005, que passa a ser composto por cin-
co elementos, por deliberação de 26 de Agosto de 2003.

Nomeados: Rui Manuel Aguiar dos Santos, casado e residente na
Rua de São Salvador, Azagães, Carregosa, Oliveira de Azeméis; e
Manuel Lopes Reis de Oliveira, casado e residente na Avenida do Dr.
Aníbal Beleza, Oliveira de Azeméis.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276085

APOTEOSE � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2962/951229; identificação de pessoa colectiva
n.º 503555134; inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 25 e 26/030930.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi alterada a alínea c) do n.º 1 do artigo 14.º, mantendo-se as
alíneas d, e), f) e g) do mesmo número; foram alterados os n.os 2 e
3 do artigo 14.º, mantendo-se os n.os 4 e 5; e foi alterado o artigo 15.º,
n.º 1, alínea c), mantendo-se todas as restantes alíneas, cuja redacção
é a seguinte:

ARTIGO 14.º

1 � (Mantém-se).
a) (Mantém-se).
b) (Mantém-se).
c) Adquirir, onerar, alienar, locar ou permutar quaisquer bens mó-

veis ou direitos para e da sociedade, incluindo quaisquer veículos, sem-
pre que o entenda necessário ou conveniente para a sociedade, o que
inclui acções e obrigações próprias da sociedade.

2 � A alienação ou permuta de bens imóveis da sociedade só é
válida com a assinatura do presidente do conselho de administração
ou de um seu mandatário.

3 � O conselho de administração estabelecerá as regras do seu
funcionamento, fixará as datas ou periodicidade das respectivas reu-
niões ordinárias e reunirá extraordinariamente sempre que seja con-
vocado pelo seu presidente ou vice-presidente em exercício ou a pe-
dido de, pelo menos, dois dos seus membros.

ARTIGO 15.º

1 � (Mantém-se).
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração ou

pela assinatura conjunta de três dos restantes administradores.
b) Foram designados dois vogais para o conselho de administração,

para o quadriénio de 2002 a 2005, que passa a ser composto por cin-
co elementos, por deliberação de 6 de Agosto de 2003.

Nomeados: Rui Manuel Aguiar dos Santos, casado e residente na
Rua de São Salvador, Azagães, Carregosa, Oliveira de Azeméis; e
Manuel Lopes Reis de Oliveira, casado e residente na Avenida do Dr.
Aníbal Beleza, Oliveira de Azeméis.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276077

NOSSA QUINTA � PRODUTOS AGRÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3034/960430; identificação de pessoa colectiva n.º 503294519; ins-
crição n.º 11 e inscrição n.º 12; números e data das apresentações: 17 e
18/030930.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi alterada a alínea c) do n.º 1 do artigo 14.º, mantendo-se as
alíneas d), e), f) e g) do mesmo número; foram alterados os n.os 2 e
3 do artigo 14.º, mantendo-se os n.os 4 e 5; e foi alterado o artigo 15.º,
n.º 1, alínea c), mantendo-se todas as restantes alíneas, cuja redacção
é a seguinte:

ARTIGO 14.º

1 � (Mantém-se).
a) (Mantém-se).
b) (Mantém-se).
c) Adquirir, onerar, alienar, locar ou permutar quaisquer bens mó-

veis ou direitos para e da sociedade, incluindo quaisquer veículos, sempre
que o entenda necessário ou conveniente para a sociedade, o que in-
clui acções e obrigações próprias da sociedade.

2 � A alienação ou permuta de bens imóveis da sociedade só é
válida com a assinatura do presidente do conselho de administração
ou de um seu mandatário.

3 � O conselho de administração estabelecerá as regras do seu
funcionamento, fixará as datas ou periodicidade das respectivas reu-
niões ordinárias e reunirá extraordinariamente sempre que seja con-
vocado pelo seu presidente ou vice-presidente em exercício ou a pe-
dido de, pelo menos, dois dos seus membros.

ARTIGO 15.º

1 � (Mantém-se).
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração ou

pela assinatura conjunta de três dos restantes administradores.
b) Foram designados dois vogais para o conselho de administração,

para o quadriénio de 2002 a 2005, que passa a ser composto por cin-
co elementos, por deliberação de 6 de Agosto de 2003.

Nomeados: Rui Manuel Aguiar dos Santos, casado e residente na
Rua de São Salvador, Azagães, Carregosa, Oliveira de Azeméis; e
Manuel Lopes Reis de Oliveira, casado e residente na Avenida do Dr.
Aníbal Beleza, Oliveira de Azeméis.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276034

RENDEIRA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2963/951229; identificação de pessoa colectiva
n.º 503555118; inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 15 e 16/030930.
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Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo, que:

a) Foi alterada a alínea c) do n.º 1 do artigo 14.º, mantendo-se as
alíneas d), e), f) e g) do mesmo número; foram alterados os n.os 2 e
3 do artigo 14.º, mantendo-se os n.os 4 e 5; e foi alterado o artigo 15.º,
n.º 1, alínea c), mantendo-se todas as restantes alíneas, cuja redacção
é a seguinte:

ARTIGO 14.º

1 � (Mantém-se).
a) (Mantém-se).
b) (Mantém-se).
c) Adquirir, onerar, alienar, locar ou permutar quaisquer bens mó-

veis ou direitos para e da sociedade, incluindo quaisquer veículos, sempre
que o entenda necessário ou conveniente para a sociedade, o que in-
clui acções e obrigações próprias da sociedade.

2 � A alienação ou permuta de bens imóveis da sociedade só é
válida com a assinatura do presidente do conselho de administração
ou de um seu mandatário.

3 � O conselho de administração estabelecerá as regras do seu
funcionamento, fixará as datas ou periodicidade das respectivas reu-
niões ordinárias e reunirá extraordinariamente sempre que seja con-
vocado pelo seu presidente ou vice-presidente em exercício ou a pe-
dido de, pelo menos, dois dos seus membros.

ARTIGO 15.º

1 � (Mantém-se).
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração ou

pela assinatura conjunta de três dos restantes administradores.
b) Foram designados dois vogais para o conselho de administração,

para o quadriénio de 2002 a 2005, que passa a ser composto por cin-
co elementos, por deliberação de 6 de Agosto de 2003.

Nomeados: Rui Manuel Aguiar dos Santos, casado e residente na
Rua de São Salvador, Azagães, Carregosa, Oliveira de Azeméis; e
Manuel Lopes Reis de Oliveira, casado e residente na Avenida do Dr.
Aníbal Beleza, Oliveira de Azeméis.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276123

TEOTÓNIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1461/811019; identificação de pessoa colectiva n.º 501211381;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 31/030930.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 140 504,89 euros,
realizado quanto a 132 443,51 euros, por incorporação de reservas
livres; e quanto a 8061,38 euros em dinheiro, e subscrito pelos só-
cios, em ambas as modalidades, na proporção das suas quotas, para
aumento do seu valor nominal e do seguinte modo:

Por incorporação de reservas: os sócios Álvaro, Jorge, Manuel e
Arlindo, cada um com 26 488,70 euros; a sócia Maria Helena com
15 456,16 euros, e a sócia Maria Inês com 11 032,55 euros.

Por entradas em dinheiro: os sócios Álvaro, Jorge, Manuel e
Arlindo, cada um com 1612,28 euros; a sócia Maria Helena com
947,74 euros, e a sócia Maria Inês com 664,52 euros;

b) Foram alterados os artigos 2.º e 3.º do contrato social, cuja re-
dacção é a seguinte:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria de obras públicas e construção
civil e afins. Comércio por grosso e a retalho de massas betuminosas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita, é de 350 000 euros e corresponde à soma
de seis quotas, sendo quatro do valor de 70 000 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Álvaro de Jesus Almeida, Jorge de
Jesus Almeida, Manuel de Jesus Almeida e Arlindo de Jesus Almeida,
outra do valor nominal de 40 845 euros, da sócia Maria Helena de
Jesus Almeida; e outra quota do valor de 29 155 euros, da sócia Maria
Inês de Jesus Almeida.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276093

GUALTER & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3686/991215; identificação de pessoa colectiva n.º 504711776;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/030930.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por
mútuo acordo dos sócios, Gualter Valente de Oliveira e Ilídio Rodrigues
Pinto, tendo as contas sido aprovadas em 24 de Setembro de 2003,
nada havendo a partilhar.

Está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276026

ADACORFI � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4486/030926; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/030926.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre Adão Duarte da Silva
Correia, casado com Maria da Silva Pinho, na comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua do Conselheiro Albino Soares dos Reis, 467,
Cortinha Dama, Fajões, Oliveira de Azeméis; Ivo Duarte de Pinho
Correia, casado com Jacinta da Conceição Pinto Reis Gomes, na co-
munhão de adquiridos, residente na Rua do Conselheiro Albino Soares
dos Reis, 447, Cortinha Dama, Fajões; e Carla Maria de Pinho Correia,
casada com Manuel Fernando Dias Soares, na comunhão de adquiridos,
residente na Rua do Conselheiro Albino Soares dos Reis, 467, Cortinha
Dama, Fajões, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma ADACORFI � Sociedade Imobiliária, L.da,
com sede à Rua do Conselheiro Albino Soares dos Reis, 467, Cortinha
Dama, freguesia de Fajões, concelho de Oliveira de Azeméis.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como poderá abrir ou encerrar filiais, sucursais, agên-
cias ou qualquer outra forma de representação social, no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

1 � O objecto da sociedade será a compra e venda e promoção
imobiliária, construção e reparação de edifícios para venda.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade ilimitada ou de participações em sociedades com objec-
to diferente do acima referido, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 6000 euros, dividido em três quotas, uma no valor nominal de
3600 euros, pertencente ao sócio Adão Duarte da Silva Correia, uma
no valor nominal de 1200 euros, pertencente ao sócio Ivo Duarte de
Pinho Correia, e outra no valor nominal de 1200 euros, pertencente
à sócia Carla Maria de Pinho Correia.

4.º

1 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até trezentas vezes mais o valor do capital social.

2 � A celebração de contratos de suprimentos depende da delibe-
ração dos sócios.

5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios. Relativamente a favor
de estranhos, depende do consentimento da sociedade, tendo os só-
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cios não cedentes direito de preferência em primeiro lugar e a socie-
dade em segundo.

6.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo do sócio Adão Duarte da Silva Correia,
desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura de um só gerente.

§ 2.º Não é permitido ao gerente obrigar a sociedade em fianças,
abonações, letras de favor e outros actos e contratos estranhos aos
negócios sociais.

7.º

No caso de falecimento de qualquer dos sócios, os seus herdeiros
nomearão de entre si um que a todos represente na sociedade, en-
quanto a quota se mantiver indivisa.

8.º

A gerência fica com a faculdade de movimentar o capital social
antes do registo para fazer face a despesas com a escritura, registo e
instalação da própria sociedade.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002649405

CONSTRUÇÕES JORGE PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2659/930727; identificação de pessoa colectiva n.º 503035483;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 21/030926.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que o gerente Jorge Martins Pinhei-
ro, cessou as suas funções, em 1 de Maio de 2003, por falecimento.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002649413

SÁMOLDES, INDÚSTRIA DE MOLDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4487/030926; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/030926.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que por José Manuel Resende de Sá,
solteiro, maior, residente em Cimo de Vila, Nogueira do Cravo, Oli-
veira de Azeméis, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma SÁMOLDES, Indústria de Moldes,
Unipessoal, L.da, com sede no lugar do Cimo de Vila, da freguesia de
Nogueira do Cravo, do concelho de Oliveira de Azeméis.

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

2.º

O objecto social consiste na fabricação e comercialização de mol-
des, seus componentes e derivados; importação, exportação e
comercialização de produtos finais, de matérias-primas, componen-
tes e derivados, directa ou indirectamente, relacionados com a activi-
dade e indústria de moldes.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor, pertencente
ao único sócio.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
fica afecta ao único sócio, José Manuel Resende de Sá, desde já no-
meado gerente.

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

§ 2.º É vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos ou do-
cumentos estranhos aos negócios sociais à sociedade, designadamente
letras de favor, avales, fianças e abonações, ou outros actos seme-
lhantes.

5.º

Fica desde já autorizado o único sócio a celebrar qualquer contrato
com a sociedade, desde que os mesmos sirvam a prossecução do ob-
jecto da sociedade.

6.º

A sociedade iniciará imediatamente a actividade, com incumbência
para a gerência de praticar todos os actos da sua competência, fican-
do desde já autorizada a proceder aos levantamentos e movimenta-
ção de contas bancárias que forem necessários ao giro comercial.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002648816

COMANSEGUR � SEGURANÇA PRIVADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2996/960219; identificação de pessoa colectiva n.º 503586579;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 5/030929.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 200 000 euros,
representado em dinheiro pela emissão de 40 000 acções, do valor
nominal de 5 euros cada;

b) Foi alterado o artigo 4.º do pacto social, cuja redacção é do
seguinte teor:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 600 000 euros e divide-se em 120 000 acções
do valor nominal de 5 euros cada uma, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002650004

CARLOS PINHO & BASTOS � TABERNA E CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3813/001016; identificação de pessoa colectiva n.º 505169177;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/031002.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por
mútuo acordo dos sócios, Carlos Alberto Teixeira de Pinho e Sandra
Cristina Aguiar de Bastos Pinho, tendo as contas sido aprovadas em
3 de Setembro de 2003, nada havendo a partilhar.

Está conforme.

16 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276107

MACOR � MATERIAIS PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4488/031002; identificação de pessoa colectiva n.º 502020016;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 6/031002.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foi alterada a sede para a Rua do
Dr. Aníbal Beleza, 119, 5.º, direito, Oliveira de Azeméis.

Está conforme.

16 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2000156622
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PINHO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 804/720627; identificação de pessoa colectiva n.º 500217688;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: Of. 8 e 10/031002.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) O gerente Arcílio da Silva Pinho, cessou as suas funções em
3 de Julho de 2003, por renúncia;

b) Foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 6.º do contrato social, cuja
redacção é a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Pinho & Irmão, L.da, e tem a sua sede
na Rua do Alto dos Foguetes, 343, da freguesia de São Roque, conce-
lho de Oliveira de Azeméis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e com os
demais valores constantes da escrita, é de 5736,18 euros e corresponde
à soma de duas quotas de 2868,09 euros cada, pertencentes uma a
cada uma das sócias, Maria Isabel dos Santos Pinho e Susana Cristina
dos Santos Pinho.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias, desde
já nomeadas gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer uma
delas para obrigar a sociedade.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276115

OLIVEIRA DO BAIRRO

AGNIINC � DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
PARA ENERGIAS ALTERNATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1074; identificação de pessoa colectiva n.º 506001873; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 17/030717.

Certifico que, foi registada a constituição por Anusha Thavarajah
e marido, Sri Mohana Lingham, casados na separação de bens, da
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma AGNIINC � Desenvolvimento de Sis-
temas para Energias Alternativas, L.da, com sede no lote B-10, apar-
tado 80, Zona Industrial de Oiã, freguesia de Oiã, concelho de Olivei-
ra do Bairro.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe e criar sucursais, delegações ou qual-
quer outra forma de representação, em qualquer ponto do território
nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico, produção e comercialização
de sistemas para energias alternativas e respectivo desenvolvimento.

3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas: uma no valor nominal de
4750 euros, pertencente a Anusha Thavarajah; e outra no valor no-
minal de 250 euros, pertencente a Sri Mohana Lingham.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
50 000 euros e os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de
que ela carecer, mediante as condições a estabelecer por deliberação a
tomar em assembleia geral.

4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes, ambos os sócios e o não
sócio, Luís Manuel Bento Vieira.

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

5.º

A sociedade poderá, por deliberação da gerência, adquirir participa-
ções no capital de outras sociedades, qualquer que seja o seu tipo ou
objecto, incluindo participações em agrupamentos complementares
de empresas.

6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, quando feita a estranhos
depende do prévio consentimento da sociedade, que se reserva o di-
reito de preferência, direito que em segundo lugar, pertence aos sócios,
se ela não o exercer.

7.º

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

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, a expedir com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2004925507

OVAR

OISENA � MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 568/
790524; identificação de pessoa colectiva n.º 500860521.

Certifico que, em 26 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2002434905

JOSÉ ALVES VIEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 202/
600927; identificação de pessoa colectiva n.º 500154520.

Certifico que, em 26 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2000009093

CRESCITUR � CONSTRUÇÃO CIVIL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1580/
961112; identificação de pessoa colectiva n.º 503771309.

Certifico que, em 26 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2002434930
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CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA MALÍCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1667/
970926; identificação de pessoa colectiva n.º 503966525.

Certifico que, em 26 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2002429162

ATELIER DAS CORES � RECLAMOS LUMINOSOS
E PUBLICIDADE GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1382/
940901; identificação de pessoa colectiva n.º 503271942.

Certifico que, em 26 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2000009026

DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 666/
820218; identificação de pessoa colectiva n.º 501233423.

Certifico que, em 26 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2000009115

FARINHAS & GRAVATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1971/
000214; identificação de pessoa colectiva n.º 504706926.

Certifico que, em 26 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2002429170

OLIVEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 587/
791126; identificação de pessoa colectiva n.º 500904839.

Certifico que, em 26 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2003374000

SMALFLEX � MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA COLCHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2187/
010528; identificação de pessoa colectiva n.º 505393000.

Certifico que, em 26 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 2002428913

MANUEL COSTA DIAS SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2362/
020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505939517.

Certifico que, em 26 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pe-
reira Pereira Jorge. 2002642460

ABEL PINTO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 701/
830217; identificação de pessoa colectiva n.º 501378960.

Certifico que, em 26 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pe-
reira Pereira Jorge. 2002429057

JOSÉ RODRIGUES DA CRUZ � PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1995/
000328; identificação de pessoa colectiva n.º 504825062.

Certifico que, em 26 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 2002428948

A. T. E. � ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELECTROMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1527/
960320; identificação de pessoa colectiva n.º 503619027.

Certifico que, em 26 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2002428980

ISAAC � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 999/
891115; identificação de pessoa colectiva n.º 502248920.

Certifico que, em 26 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2002434026
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DECORINTER � TECIDOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 703/
830308; identificação de pessoa colectiva n.º 501357149.

Certifico que, em 26 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2002428514

AFJ � ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1272/
930528; identificação de pessoa colectiva n.º 502996960.

Certifico que, em 26 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2002428506

ESMOGEST � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E GESTÃO PATRIMÓNIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1616/
970206; identificação de pessoa colectiva n.º 503827622.

Certifico que, em 26 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2003858237

ALAMIRO & ROLANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 859/
871211; identificação de pessoa colectiva n.º 501906762.

Certifico que, em 26 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2002429154

BEJA
ALJUSTREL

SIMONOV, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 221/
031016; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031016.

Certifico que, por escritura lavrada em 13 de Outubro de 2003, a
fls. 57 do livro n.º 121, do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Lisboa, foi constituída por Simonov
Volodymyr, a sociedade unipessoal em epígrafe, que se regerá pelas
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Nova de Castelo, 12, fre-
guesia de Messejana, concelho de Aljustrel.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
restauração, actividades hoteleiras e similares, importação, exporta-
ção, representação, comércio por grosso e retalho de produtos ali-
mentares, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, vestuário e calçado.
Prestação de serviços na área de reparação automóvel. Prestação de
serviços na área de limpeza.

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, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Miraldina Vitória
Viana Parreira. 2006250108

BARRANCOS

2003 � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Rua do Pinhão, sem número,
freguesia e concelho de Barrancos

Conservatória do Registo Comercial de Barrancos. Matrícula n.º 31/
030204; identificação de pessoa colectiva n.º 506468070;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 1 e 2/031027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi averbado à
inscrição n.º 3, a cessação das funções de gerente de Manuel Silvério
Galhardo Almodôvar, por renúncia.

Data: 30 de Maio de 2003.

Mais certifico que, foi nomeado gerente da sociedade o sócio Carlos
Manuel Tereno Marques.

Data: 30 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Adélia Maria
Ramalho Batista Marques. 2001350139

FERREIRA DO ALENTEJO

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA FERRO DANADO
E ANEXAS, L.DA

Sede: Rua de Machado dos Santos, 70, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 98/911105; identificação de pessoa colectiva
n.º 502642572.
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Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 1999.

4 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria José Ameixa Cae-
tano Patrício Jorge. 2003902201

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA FERRO DANADO
E ANEXAS, L.DA

Sede: Rua de Machado dos Santos, 70, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrícula
n.º 98/911105; identificação de pessoa colectiva n.º 502642572.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2000.

4 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria José Ameixa Cae-
tano Patrício Jorge. 2003902210

SIAFA � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE AZEITES
DE FERREIRA DO ALENTEJO, S. A.

Sede: Ferragial do Cardim, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrícula
n.º 244/20020627; identificação de pessoa colectiva n.º 506055221;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20030714.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feita a
alteração parcial do contrato.

Artigos alterados: 1.º e 4.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SIAFA � Sociedade Industrial de Azei-
tes de Ferreira do Alentejo, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem por objecto: produção e comercialização de
azeites e seus derivados. Promoção e assessoria técnica à olivicultura.

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

Está conforme.

4 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria José Ameixa Cae-
tano Patrício Jorge. 2003902031

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE FERREIRA
DO ALENTEJO, C. R. L.

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, 40,
Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 1/840618; identificação de pessoa colectiva n.º 501057188;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 2/20030717.

Certifico que, foi efectuado o registo de nomeação da direcção e
conselho fiscal:

Direcção.
Presidente: Josué Cândido Ferreira dos Santos.
Secretário: José da Palma Guerreiro.
Tesoureiro: José Lourenço Manguito.
Suplentes da direcção:
Presidente: António Manuel dos Reis Santana.
Secretário: Manuel da Conceição Filhó.
Tesoureiro: José Luís Frade Filhó.
Conselho fiscal:
Presidente: Alexandre Maria Sobral Machado.
Secretário: Francisco Páscoa Niza.
Secretário: Francisco António Rosa Branco.
Suplentes do conselho fiscal:
Presidente: José Miguel Madeira Alves.
Secretário: José Inácio Pires Ribeiro.

Secretário: Eduardo José Pereira de Carvalho.
Prazo: triénio de 2003-2005.
Data da deliberação: 20 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria José Ameixa Cae-
tano Patrício Jorge. 2003902023

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA FERRO DANADO
E ANEXAS, L.DA

Sede: Rua de Machado dos Santos, 70, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrícula
n.º 98/911105; identificação de pessoa colectiva n.º 502642572.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2001.

4 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria José Ameixa Cae-
tano Patrício Jorge. 2003902236

BRAGA
AMARES

ALBERTO RAMOS & MENESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 32/
771025; identificação de pessoa colectiva n.º 500697825;
data: 030627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2001984235

BARCELOS

CHASSI � AUTO-REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Azevedinho, Oliveira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4984/
20020619; identificação de pessoa colectiva n.º 506183165; data
da apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000471277

LURFERREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Bouços, Bastuço, Santo Estêvão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4851/
20020205; identificação de pessoa colectiva n.º 505985560; data
da apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000377874

SIMÃO & OLGANDO, L.DA

Sede: Gandra, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 623/
810420; identificação de pessoa colectiva n.º 501144137; data da
apresentação: 20030627.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 9 � 12 de Janeiro de 2004 752-(21)

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000472974

EXPOTÊXTIL � INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Sede: Corujo, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1658/
900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502301813; data da
apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002767823

SARDITEX � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização Alta Mira, lote 19, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4329/
20010813; identificação de pessoa colectiva n.º 505486172; data
da apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741093

SARDITEX � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização Alta Mira, lote 19, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4329/
20010813; identificação de pessoa colectiva n.º 505486172; data da
apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741107

FORMELHO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Torre de Moldes, Remelhe, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4293/
20010806; identificação de pessoa colectiva n.º 505546477; data da
apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741140

FORMELHO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Torre de Moldes, Remelhe, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4293/
20010806; identificação de pessoa colectiva n.º 505546477; data da
apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741131

COSTA & FILHOS, L.DA

Sede: Ufe, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1370/
880831; identificação de pessoa colectiva n.º 502027770; data da
apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741638

LIVRO FELIZ � SERVIÇOS DE RESTAURO
E ENCADERNAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de João Nepomuceno, 11, loja 7, rés-do-chão,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3780/
20001006; identificação de pessoa colectiva n.º 505127059; data da
apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741158

VIVENDAS M. DURÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quiraz, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4888/
20020617; identificação de pessoa colectiva n.º 506198480; data da
apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741360

MAGALHÃES & DURÃES � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Outeiro, Alvito, São Pedro, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4871/
20020617; identificação de pessoa colectiva n.º 506198502; data da
apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741344

J. ARAÚJO & NELSON � INSTALAÇÃO DE REDES GÁS, L.DA

Sede: Levandeiras, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4604/
2001119; identificação de pessoa colectiva n.º 505832666; data
da apresentação: 20030627.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano
do exercício de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741310

CÁVADOGÁS � IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
DE ARTIGOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS, L.DA

Sede: Rua do Professor Celestino Costa, 614, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3544/
961105; identificação de pessoa colectiva n.º 504719807; data da
apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741301

J. V. M. � COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Campo de 5 de Outubro, Edifício Jardim Velho, 109/111,
lojas 1 e 2, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2725/
960130; identificação de pessoa colectiva n.º 503588334; data da
apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741174

J. FERREIRA LOPES, INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO, L.DA

Sede: Lugar Vila Chã, Carvalhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1779/
900925; identificação de pessoa colectiva n.º 502417218; data da
apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741506

CASTRO & VILAS BOAS � FABRICO DE MALHAS, L.DA

Sede: Rainho, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3669/
2000410; identificação de pessoa colectiva n.º 504833545; data
da apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000384056

SANTOS MARQUES & PEREIRA, L.DA

Sede: Campo de Camilo Castelo Branco, 72, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 504/
790201; identificação de pessoa colectiva n.º 500826617; data da
apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000384072

TEIXEIRA & TEIXEIRAS, L.DA

Sede: Estrada Nacional 206, Km. 9, Andorinha, Barqueiros,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4955/
20021018; identificação de pessoa colectiva n.º 506312593; data
da apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000376711

ARTIBAG � COMÉRCIO DE PLÁSTICO E PAPEL, L.DA

Sede: Edifício Diamante, lote 53, rés-do-chão, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4605/
2001119; identificação de pessoa colectiva n.º 505832755; data
da apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741352

COSMEIA � INDÚSTRIA DE PEÚGAS, L.DA

Sede: Lugar da Ufe, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2971/
970321; identificação de pessoa colectiva n.º 503886688; data da
apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741620

SANTOS PEDROSA � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lugar Lordelo, Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3446/
990505; identificação de pessoa colectiva n.º 504657496; data da
apresentação: 20030627.

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

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741166

CONFECÇÕES MARTELITOS, L.DA

Sede: Lugar da Torre, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1752/
900814; identificação de pessoa colectiva n.º 502399414; data da
apresentação: 20030627.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000384064

BRAGA

ABILHEIRA & AMORIM, L.DA

Sede: Travessa das Glicínias, 29, rés-do-chão, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8113/
020211; identificação de pessoa colectiva n.º 506009130; data do
depósito: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

20 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002038015

HERMENEGILDO MOTA DE CAMPOS & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 642, 7.º,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1054/
730625; identificação de pessoa colectiva n.º 500134340; data do
depósito: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

20 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002009457

JAJUFI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua de Perro Magalhães Gôndavo, 125, 2.º, direito,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8386/
020328; identificação de pessoa colectiva n.º 504414496;
data: 030708.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2002.

Está conforme.

22 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002045763

NEVES JÚNIOR & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Costa Gomes, 110, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2670/
880601; identificação de pessoa colectiva n.º 501989021; data do
depósito: 20030709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

22 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002014035

INFOWORK � DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, L.DA

Sede: Rua de Leandro Braga, 25, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7946/
011116; identificação de pessoa colectiva n.º 505531682;
data: 030707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2002.

Está conforme.

22 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002030839

DISTRIMINHO � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Praça do Comércio, São Vicente, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3559/
920205; identificação de pessoa colectiva n.º 502729139;
data: 030710.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2002.

Está conforme.

22 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002014841

SOLAR DA PENA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Lugar da Pena, Pousada, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2094/
850228; identificação de pessoa colectiva n.º 501576827; data do
depósito: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

10 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000517676

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DO MINHO, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 13, 2.º, sala 13,
Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6991/
000726; identificação de pessoa colectiva n.º 503579254; data do
depósito: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

10 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002009210

NOVA OPINIÃO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de José Afonso, 88, Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6951/
000707; identificação de pessoa colectiva n.º 505054418;
data: 030702.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de prestação de contas referente ao ano de 2002.

Está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2002056250

BITS LONG SHOP � PRONTO A VESTIR, L.DA

Sede: Hipermercado Feira Nova, loja 16, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7086/001006;
identificação de pessoa colectiva n.º 505148935; data: 030702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de prestação de contas referente ao ano de 2002.

Está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2002056749

CLÍNICA VASCULAR EDUARDO CASTRO, L.DA

Sede: Rua de Justino Cruz, 90, 5.º, salas 54 a 56, Braga
(São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6922/
000619; identificação de pessoa colectiva n.º 505026643;
data: 030702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de prestação de contas referente ao ano de 2002.

Está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2002164630

CELTA-TOURS � VIAGENS E TRANSPORTES, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, loja 10, Braga
(São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4385/
940923; identificação de pessoa colectiva n.º 500010943;
data: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 2002.

Está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002057613

CELORICO DE BASTO

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DOMINGOS MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 298/990609; identificação de pessoa colectiva n.º 504455800;
data: 20031024.

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

Aumento de capital e alteração parcial do pacto.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Julieta
Borges Gonçalves Teixeira da Mota. 2006092170

CONSTRUÇÕES IRMÃOS ALVES GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 329/000328; data: 20031024.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Julieta
Borges Gonçalves Teixeira da Mota. 2006092189

PÓVOA DE LANHOSO

TAIDETIR � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 774/20031027; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20031027.

Certifico que, por Manuel de Araújo Lemos, casado com Maria de
Fátima Couto Veloso Lemos, na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TAIDETIR � Transportes, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede no Loteamento da Veiga, lote 23, fregue-
sia de Taíde, concelho de Póvoa de Lanhoso.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agên-
cias onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários de mercadoria
por conta de outrém, aluguer de veículos ligeiros e pesados de merca-
dorias sem condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por uma só quota
do seu único sócio, Manuel de Araújo Lemos, encontrando-se total-
mente realizado.

§ único. Para o efeito do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, o sócio único declara sob sua inteira
responsabilidade que o capital de 50 000 euros já foi depositado numa
conta aberta no Banco Crédito Predial Português, balcão de Júlio Dinis,
Porto.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou também
por gerentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do arti-
go 270.º-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único, Manuel de
Araújo Lemos que não sendo sócio de mais nenhuma sociedade
unipessoal, obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do artigo 270.º-C
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obri-
ga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socieda-
des Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, para a prossecução do objecto desta.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2002782440

VIEIRA DO MINHO

MANUEL PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 70/880914; identificação de pessoa colectiva n.º 502033789;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 5/031017.
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Certifico que, foi efectuado o registo de alteração parcial do pacto
da sociedade em epígrafe, com base na escritura lavrada aos 15 de
Outubro de 2003, no Cartório Notarial de Vieira do Minho, passando
o artigo 8.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 220 000 euros, na proporção das suas
quotas.

Foram depositados os documentos na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Novembro de 2003. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias
Carreiro Leal de Mariz. 2001837011

CELESTE MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula n.º 171/
980720; identificação de pessoa colectiva n.º 504204106 (provisório).

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos da presta-
ção de contas do exercício de 2002, da sociedade em epígrafe.

Foram depositados os documentos na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Novembro de 2003. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias
Carreiro Leal de Mariz. 2001837399

NOVA GIROMUNDO � TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 280/020418; identificação de pessoa colectiva n.º 506109364;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/031021.

Certifico que, foi efectuado o registo de cessação de funções de
gerente da sociedade em epígrafe, de Domingos Agostinho Dias Lou-
reiro, por renúncia, em 3 de Outubro de 2003.

4 de Novembro de 2003. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias
Carreiro Leal de Mariz. 2001837100

VILA VERDE

CONSTRUÇÕES REY & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 777/
130900; identificação de pessoa colectiva n.º 505087073; número
e data da apresentação: 44/20030731.

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

Está conforme.

8 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002208808

CARIDADE & SILVA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1138/
20020813; identificação de pessoa colectiva n.º 506243460; nú-
mero e data da apresentação: 43/20030731.

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

Está conforme.

8 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002208816

BRABETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1215/
20030217; identificação de pessoa colectiva n.º 504563220; nú-
mero e data da apresentação: 1/20030717.

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

Está conforme.

26 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002208255

JOSÉ JOAQUIM MACEDO MARQUES,
TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 943/
010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505643022; número
e data da apresentação: 30/20030731.

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

Está conforme.

7 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002208085

JOSÉ JOAQUIM MACEDO MARQUES,
TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 943/
010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505643022; número
e data da apresentação: 29/20030731.

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

Está conforme.

7 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002208093

MANUEL JOSÉ DURÃES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 248/
900212; identificação de pessoa colectiva n.º 502311649; número
e data da apresentação: 41/20030731.

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

Está conforme.

8 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002208883

MANUEL JOSÉ DURÃES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 248/
900212; identificação de pessoa colectiva n.º 502311649; número
e data da apresentação: 40/20030731.

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

Está conforme.

8 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002208832
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CONFECÇÕES BLEKITEX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 917/
010817; identificação de pessoa colectiva n.º 505578514; número
e data da apresentação: 8/20030731.

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

Está conforme.

6 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002872937

BRÁSTUCA � ESTUCAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 848/
010509; identificação de pessoa colectiva n.º 505411350; número
e data da apresentação: 95/20030630.

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

Está conforme.

26 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002208387

CONCEIÇÃO AZEVEDO & CARLOS ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1063/
020201; identificação de pessoa colectiva n.º 506003345; número
e data da apresentação: 34/20030630.

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

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002844380

AUTORUBEN � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1169/
20020813; identificação de pessoa colectiva n.º 506272346; nú-
mero e data da apresentação: 85/20030630.

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

Está conforme.

26 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002208506

JOSÉ AMARO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 990/
011026; identificação de pessoa colectiva n.º 505757176; número
e data da apresentação: 3/20030731.

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

Está conforme.

7 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002209219

JOSÉ AMARO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 990/
011026; identificação de pessoa colectiva n.º 505757176; número
e data da apresentação: 4/20030731.

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

Está conforme.

7 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002209200

ARFOMEN, PICHELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1108/
020412; identificação de pessoa colectiva n.º 506014908; número
e data da apresentação: 39/20030731.

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

Está conforme.

8 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002208891

BRAGANÇA
MACEDO DE CAVALEIROS

PARREIRA & PARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 289; identificação de pessoa colectiva n.º 503672556;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: Of. 10 e 11/031003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, Hérmino José
Parreira, renunciou à gerência, em 12 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
2002738254

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

ALBICONDOMÍNIOS � ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2152/20011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505808226;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20031010.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de funções da gerente
Alda Maria de Sousa Marques de Jesus Roque, por renúncia de 6 de
Outubro de 2003.

Conferida, está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002901929

SERTÃ

INSTITUTO PROFISSIONAL DA SERTÃ, L.DA

Sede: Abegoaria, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 651/
990709; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 8 e 9/020909.
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Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que na sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e à apresentação n.º 8/
020909.

Cessação das funções de gerentes de: José Manuel Carreto, Fernando
Manuel da Silva Pereira, Carlos Farinha da Silva e Francisco José Laia
Nunes, a partir de 4 de Setembro de 2002, por renúncia.

2 � Apresentação n.º 9/020909.
Nomeação de gerentes.
Gerentes nomeados: José Paulo Barata Farinha e José Ramos

Moreira, ambos casados, em representação da sócia, Câmara Munici-
pal da Sertã, e António Manuel da Silva Reis, casado, e Olga Maria
Gomes Pereira Alves, solteira, maior, em representação da sócia,
Associação Comercial e Industrial dos Concelhos da Sertã, Proença-
-a-Nova, Vila de Rei e Oleiros.

Data da deliberação: 4 de Setembro de 2002.

Conferi, está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Gina Maria Barata
dos Reis. 2003449116

ÉVORA
VENDAS NOVAS

CCVN � CENTRO CARDIOLOGIA VENDAS NOVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 348;
identificação de pessoa colectiva n.º 506615456 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030806.

Certifico que, por escritura de 15 de Julho de 2003, lavrada a
fls. 201 do livro n.º 83, do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Setúbal, entre Magda Cristina Marques Martins
e José Miguel Marques Martins, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CCVN � Centro Cardiologia
Vendas Novas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Boavista, lote 1/2, fre-
guesia e concelho de Vendas Novas.

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 em exploração de clínica de exa-
mes, diagnóstico em cardiologia e pneumologia; análises clínicas.

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 4750 euros, pertencente à sócia Magda Cristina Marques
Martins; e outra do valor nominal de 250 euros, pertencente ao só-
cio José Miguel Marques Martins.

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, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Os lucros líquidos resultantes do balanço, deduzida a percentagem
obrigatória para a constituição de reserva legal, serão distribuídos pelos
sócios, na proporção das suas quotas, salvo se, forem afectos, total

ou parcialmente, à constituição ou reforço de outros fundos destina-
dos a outras aplicações específicas.

ARTIGO 7.º

A sociedade assume todas obrigações, assumidas em seu nome pe-
los seus gerentes, nos termos do presente contrato social, contraídas
entre a data do presente contrato e a do seu registo definitivo, res-
ponsabilizando-se perante estes, pelo reembolso de quaisquer quantias
que, por quem quer que seja e pelos referidos actos, lhe venham a ser
exigidas.

Foi conferido, está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967431

CROSSMAX � EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
DE VENDA AUTOMÁTICA, L.DA

Sede: Largo do Dr. João Luís Ricardo, 8-A,
freguesia e concelho de Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 350/030905; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
030905.

Certifico que, por escritura de 6 de Junho de 2003, lavrada a
fls. 28 do livro n.º 198, do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Setúbal, entre Carlos Fernando Gomes da Silva
e Mário Rui Gomes da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de CROSSMAX � Exploração de
Máquinas de Venda Automática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Dr. João Luís Ricardo,
8-A, freguesia e concelho de Vendas Novas.

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 comercialização a retalho de
produtos alimentares e bebidas em máquinas de venda automática;
comercialização a retalho de produtos alimentares e bebidas e explo-
ração de máquinas de venda automática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, pertencente 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 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Carlos Fernando Go-
mes 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.

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.

9 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967512

LOGIREP � REPRESENTAÇÃO DE BRINQUEDOS
E UTILIDADES PARA O LAR, L.DA

Sede: Parque Industrial de Vendas Novas, Edifício Copenhaga,
F-6, rés-do-chão, lote 2, freguesia e concelho de Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 349/
030819; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030819.

Certifico que, por escritura de 18 de Agosto de 2003, lavrada a
fls. 102 do livro n.º 204, do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Setúbal, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de LOGIREP � Representação
de Brinquedos e Utilidades para o Lar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Parque Industrial de Vendas Novas, Edifício
Copenhaga, F-6, rés-do-chão, lote 2, freguesia e concelho de Vendas Novas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras for-
mas de representação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação,
comercialização e representação de brinquedos e utilidades para o lar
e higiene pessoal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, pertencente 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 obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um gerente.
3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.
4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio José Amarillo Ferrera.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da so-
ciedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida, se
defere ao sócio não cedente.

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 delibe-
rado em assembleia geral.

9 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967504

FARO
ALJEZUR

IDALÉCIO SEQUEIRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Bairro Car, 16, freguesia e concelho de Aljezur
(anteriormente, na Estrada da Charneca, Igreja Nova,

freguesia e concelho de Aljezur)

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 256/
020402; identificação de pessoa colectiva n.º 505949482;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5 e averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 5, 6 e 9/
031014.

Certifico que:
1 � Foi registada a cessação de funções dos gerentes Idalécio de

Jesus Sequeira e Milton de Jesus Sequeira, por renúncia em 11 de Ju-
nho de 2003.

2 � Foi registada a nomeação do gerente Domingos Martins Gon-
çalves, por deliberação de 11 de Junho de 2003.

3 � Foi registada a mudança de sede para: Bairro Car, 16, fregue-
sia e concelho de Aljezur.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 2001338961

CASTRO MARIM

EXPOCONGEL � PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Sede: Urbanização Corvinhos II, lote 9, freguesia de Altura,
concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 112/971117; identificação de pessoa colectiva n.º 504007645.

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
respectiva pasta, os documentos relativos à prestação de contas rela-
tivo ao exercício do ano de 2001.

O Segundo-Ajudante, José António Gonçalves da Conceição.
2004240121

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

NOÉMIA � CABELEIREIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1224/020402; identificação de pessoa colectiva
n.º 505950405.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

4 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002462275

PREÇO LESTO � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 752/930517; identificação de pessoa colectiva
n.º 502991046.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

28 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487626

RAMIREZ FERNANDES � MEDICINA DENTÁRIA
E REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 970/980720; identificação de pessoa colectiva
n.º 504200879.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

27 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487618
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CRUZ & CIDALINA, COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1017/990902; identificação de pessoa colectiva
n.º 504336592.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

27 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487600

VILA DÓMINUS II � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 880/961204; identificação de pessoa colectiva
n.º 503768081.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

27 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487596

ISOLDURA � ISOLAMENTOS TÉRMICOS
E IMPERMEABILIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1167/010920; identificação de pessoa colectiva
n.º 505666499.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

27 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487588

J. P. TUR � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1092/010309; identificação de pessoa colectiva
n.º 505316196.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

28 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487634

GUARDA
ALMEIDA

BEIRA RAIANA � INDÚSTRIA TRADICIONAL DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 319;
identificação de pessoa colectiva n.º 504106554; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 3/20031015.

Certifico que, a sociedade supra referida, alterou o pacto social,
tendo em consequência os artigos 1.º e 5.º, ficado com a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Beira Raiana � Indústria Tradicional
de Carnes, L.da, com sede na Zona Industrial de Vilar Formoso, lote 26,
freguesia de Vilar Formoso, concelho de Almeida.

5.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acor-
dadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas

prestações suplementares de capital até ao montante global de
500 000 euros, mediante deliberação tomada por unanimidade de votos
dos sócios.

O texto do pacto devidamente actualizado ficou depositado na pasta
respectiva.

29 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2001331100

PROFICASA � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 318;
identificação de pessoa colectiva n.º 503528439; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 7 e 8/20031014.

Certifico que, a sociedade supra referida alterou o pacto social, tendo
em consequência os artigos 1.º, n.º 2; 3.º, n.º 1; e 4.º, n.º 2, ficado com
a seguinte redacção:

1.º

1 � (Mantém-se).
2 � A sociedade passa a ter a sua sede na Travessa de Santo

António, 5, na vila e freguesia de Vilar Formoso, concelho de Almeida.
3 � (Mantém-se).

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5988 euros, correspondente à soma das seguintes
quotas: uma do valor nominal de 1996 euros, pertencente ao sócio
José Humberto Domingues Pedrosa; e duas do valor nominal de
1996 euros cada, ambas pertencentes ao sócio João Manuel Domingues
Pedrosa.

2 � (Mantém-se).

4.º

1 � (Mantém-se).
2 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio João Manuel

Domingues Pedrosa.
3 � (Mantém-se).

Certifico ainda que, o gerente José Humberto Rodrigues Pedrosa,
renunciou à gerência, em 18 de Março de 2003.

O texto do pacto devidamente actualizado ficou depositado na pasta
respectiva.

28 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2001331118

SABUGAL

FLAMAC � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 250;
identificação de pessoa colectiva n.º 504236172; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/20031009.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
reforçado com 2506,01 euros, subscritos e realizados em dinheiro,
1506,01 euros pelo sócio Carlos dos Santos Pires 1000 euros pela nova
sócia Natália Robalo dos Santos, passando para 5000 euros, tendo ainda
sido alterado o artigo 3.º do respectivo pacto, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e encon-
tra-se dividido em duas quotas nos seguintes valores nominais: uma de
4000 euros, pertencente ao sócio Carlos dos Santos Pires; e outra de
1000 euros, pertencente à sócia Natália Robalo dos Santos.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o valor do capital social,
em condições a definir em assembleia geral.

§ 2.º Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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O texto integral do pacto, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

31 de Outubro de 2003. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155035

CONSULTABIS � CONSULTORIA DE GESTÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 186;
identificação de pessoa colectiva n.º 503029432; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 2/20031009.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
reforçado com 2506,01 euros, subscritos e realizados em dinheiro,
1506,01 euros pelo sócio Carlos dos Santos Pires, e 1000 euros pela
nova sócia Natália Robalo dos Santos, passando para 5000 euros, tendo
ainda sido alterado o artigo 3.º do respectivo pacto, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e encon-
tra-se dividido em duas quotas nos seguintes valores nominais: uma de
4000 euros, pertencente ao sócio Carlos dos Santos Pires; e outra de
1000 euros, pertencente à sócia Natália Robalo dos Santos.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o valor do capital social,
em condições a definir em assembleia geral.

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

O texto integral do pacto, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

31 de Outubro de 2003. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155043

LEIRIA
ALVAIÁZERE

LOPES & FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 37/
861230; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20031028.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data de aprovação de contas: 31 de Março de 2001.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2001443285

BATALHA

NOÉ OLIVEIRA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1083/
031024; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/031024.

Certifico que, Noé Gomes de Oliveira, viúvo; e Pedro Manuel Anjos
Nazaré, solteiro, maior, constituíram uma sociedade comercial por
quotas, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Noé Oliveira � Transportes, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Vale de Ourém, freguesia de
São Mamede, concelho da Batalha.

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, transportes nacionais e internacio-
nais de mercadorias por conta de outrém.

4.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 47 500 euros, pertencente ao sócio Noé Gomes de Oli-
veira; e outra de 2500 euros, pertencente ao sócio Pedro Manuel Anjos
Nazaré.

5.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social.

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, ficando desde já nomeados gerentes
os sócios Noé Gomes de Oliveira e Pedro Manuel Anjos Nazaré, este
com capacidade profissional.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção do gerente Noé Gomes de Oliveira,
sendo apenas obrigatória a assinatura do gerente com capacidade pro-
fissional para os actos em que esta seja necessária.

8.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.

9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência em primeiro lugar, e os sócios não cedentes
em segundo lugar.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000494838

JOÃO BATISTA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 17/
881028; identificação de pessoa colectiva n.º 500366446; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 56/031021.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, aumentou o capital de
99 759,57 euros para 500 000 euros, sendo o aumento de 400 240,43 euros,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios da seguinte forma: o sócio
João Batista dos Santos subscreveu 51 271,04 euros, cada uma dos só-
cios Maria da Encarnação Frazão Bastos, Rui Manuel Frazão Batista
Santos e Paulo Jorge Frazão Batista Santos subscreveu 21 271,04 euros,
tendo os dois últimos subscrito o aumento com dinheiro próprio, e a
sócia J. B. S. � S. G. P. S., S. A, subscreveu 285 156,27 euros, pas-
sando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente já realizado em dinheiro, é de 500 000 euros
e representa-se por cinco quotas, sendo uma quota de 60 000 euros do sócio
João Batista dos Santos; três quotas iguais de 30 000 euros, uma de cada um
dos sócios, Maria da Encarnação Frazão Bastos, Rui Manuel Frazão Batista
dos Santos e Paulo Jorge Frazão Batista dos Santos; e uma quota de
350 000 euros da sócia, J. B. S. � S. G. P. S., S. A

§ único. Por decisão unânime dos sócios podem ser exigidas pres-
tações suplementares de capital até ao décuplo do capital social.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000494846
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ESPAÇO 2003 � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 662/
980608; identificação de pessoa colectiva n.º 504183338;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/031020.

Certifico que, José da Silva Repolho, cessou funções de gerente na
sociedade em epígrafe, por renúncia em 15 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000494820

BOMBARRAL

MIGALHAS � FABRICO E COMÉRCIO DE PÃO E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 415/
940719; identificação de pessoa colectiva n.º 503234656; recebi-
do em: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
do na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249366

EQUICONTA � EQUIPAMENTOS E CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 159/
840604; identificação de pessoa colectiva n.º 501475354; recebi-
do em: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
do na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249110

DUARTE CIPRIANO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 481/
961217; identificação de pessoa colectiva n.º 503776491; recebi-
do em: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
do na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249102

NEOCIPROL � COBERTURAS PRÉ-ESFORÇADAS
DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 78/
791227; identificação de pessoa colectiva n.º 500869324; recebi-
do em: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
do na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249099

GUSTAVO & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 190/
870116; identificação de pessoa colectiva n.º 500646341; recebi-
do em: 20030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
do na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingues
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248491

ARQDACIT � ARQUITECTURA, DESENHO,
INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 588/
20000919; identificação de pessoa colectiva n.º 505164043; rece-
bido em: 20030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
do na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248505

BELMIRO MARQUES, L.DA

(SUCESSORES)

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 81/
650420; identificação de pessoa colectiva n.º 500043973; recebi-
do em: 20030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
do na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001548737

OESTEMBAL � EMBALAGENS DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 396/
931110; identificação de pessoa colectiva n.º 503092215; recebi-
do em: 20030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
do na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248475

FERNANDO & MARIA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 628/
20010803; recebido em: 20030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
do na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248777



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 9 � 12 de Janeiro de 2004752-(32)

TRANSCARLOS � TRANSPORTES CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 309/
910618; identificação de pessoa colectiva n.º 502573651; recebi-
do em: 20030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
do na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248769

PEDRÓGÃO GRANDE

FARMÁCIA BAETA REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 127; identificação de pessoa colectiva n.º 503808717; inscrição
n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 1 e 2/031014.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi averbada a
cessação de funções de gerente de João Henrique Garcia Rodrigues,
por renúncia de 15 de Julho de 2003, e efectuado o registo de altera-
ção parcial do contrato, tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º, os
quais ficaram com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de 9975,96 euros e
corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 7980,77 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge
Barradas de Oliveira Rebelo; e uma de 1995,19 euros, pertencente ao
sócio Carlos Alberto Perez Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio Paulo Jorge
Barradas de Oliveira Rebelo, e sendo nomeado gerente, a partir de
hoje, o sócio Carlos Alberto Perez Pereira.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, bastando para os
actos de mero expediente a assinatura de um gerente.

O texto do contrato social, na sua redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
da Conceição Fernandes. 2001754868

PAULO BARATA � DIVERSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030120.

Certifico que, entre Ema Maria Henriques de Carvalho, viúva, con-
tribuinte fiscal n.º 184822106; e Paulo Rui Henriques Barata, soltei-
ro, maior, contribuinte fiscal n.º 216933170, ambos residentes no lugar
de Troviscais, Pedrógão Grande, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelas cláusulas dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Barata � Diversões, L.da, e
tem a sua sede em Troviscais, freguesia e concelho de Pedrógão Grande.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de atracções e di-
vertimentos, em feiras, romarias e parques de diversão.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 20 000 euros, da sócia Ema Maria Henriques de Carva-
lho; e outra do valor nominal de 5000 euros, do sócio Paulo Rui
Henriques Barata.

4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a quem, sócio ou não, for
designado em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo Rui Henriques
Barata.

3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

4 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

5 � É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, abona-
ções, letras de favor ou outros actos estranhos aos negócios sociais.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios depende do
consentimento da sociedade, a qual terá o direito de preferência em
primeiro lugar, e os sócios não cedentes em segundo lugar.

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.

Conferida, está conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Fari-
nha Tavares Barata. 2001754876

PENICHE

TRANSTOPAS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1041;
identificação de pessoa colectiva n.º 505091895; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/031023.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, foi dissolvida, tendo as
contas sido aprovadas em 13 de Outubro de 2003.

Está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2000551980

MONTE VERDE � LOCAÇÃO E COMÉRCIO
DE BUNGALOWS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1292;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 2 e 3/031017.

Certifico que, José Rosado da Conceição Rocha Rio, renunciou à
função de gerente da sociedade em epígrafe, em 8 de Outubro de 2003,
e foi nomeada gerente, Maria Teresa de Almeida Costa, em 8 de
Outubro de 2003.

Está conforme.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2000551955

XIAOQING & LIN � RESTAURANTES E COMÉRCIO
A RETALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 784;
identificação de pessoa colectiva n.º 503419079; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 3/031021.

Certifico que, foi aumentado o capital social de 5000 euros para
50 000 euros e alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto
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aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 7.º, os quais ficaram com a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Xiaoqing & Lin � Restaurantes e
Comércio a Retalho, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Mar, 30/
32, em Peniche, freguesia de São Pedro.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a restauração e comércio a retalho de
marroquinaria, vestuário e artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais va-
lores da escrita, é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas
iguais de 25 000 euros, cada uma delas de cada um dos sócios, Shao Xiaoqing
e Lin Yonghong.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimentos
até ao décuplo do capital social, desde que aprovados em assembleia geral
os respectivos montantes, prazos de reembolso e demais condições.

O texto completo do contrato encontra-se arquivado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2000551971

CONSTRUÇÕES V. C. LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1150;
identificação de pessoa colectiva n.º 505468948; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/031022.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto
aos artigos 5.º e 6.º os quais ficaram com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme vier
a ser aprovado em assembleia geral, pertence ao sócio Vítor Manuel
Gomes Lopes, desde já nomeado gerente.

1 � Não é permitido ao gerente usar a denominação social em
letras de favor, fianças, abonações e outros actos ou contratos alhei-
os à sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente Vítor Manuel
Gomes Lopes.

O texto completo do contrato na sua nova redacção actualizada
encontra-se arquivado na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2000551998

POMBAL

ESTRELA DO SONHO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2786;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/030926.

Divisão, cessões de quotas (duas)
e alteração parcial do pacto social

No dia 15 de Setembro de 2003, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim, Maria Graciete Coutinho de Sousa Frade, primeira-aju-
dante do referido cartório no exercício de todas as funções notariais,
por se encontrar de férias o notário do concelho, compareceram
como outorgantes:

1.os José Francisco Caixinha e mulher Maria de Lurdes Marques
Caixinha, casados segundo o regime da comunhão de adquiridos, natu-
rais, ele da freguesia de Santiago do Escoural, concelho de Montemor-

-o-Novo e ela da freguesia e concelho de Pombal, residentes nesta
cidade, freguesia e concelho de Pombal na Rua de António Varela Pinto,
35, 1.º direito, contribuintes fiscais respectivamente n.os 104097175 e
104097167.

2.ª Cidália Margarida Moreira Correia, solteira, maior, natural da
freguesia referida de Pombal, onde reside na Rua Principal no lugar de
Covão da Silva, contribuinte fiscal n.º 215543050.

3.º Eulálio Miguel Moreira correia, casado com Magda Sofia Men-
des Cordeiro, segundo o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia referida de Pombal, residente em Quinta de Santana, lote 13,
no lugar e freguesia da Redinha, concelho de Pombal, contribuinte
fiscal n.º 203078110.

4.º Salvador das Neves Correia, casado com Lucinda da Conceição
Moreira, segundo o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia referida de Pombal, onde reside na Rua Principal, no lugar
de Covão da Silva, contribuinte fiscal n.º 109253515.

Verifiquei a identidade do terceiro outorgante pela exibição da sua
carta de condução n.º C-549643 de 27 de Maio de 1997 da Direcção
Geral de Viação de Coimbra e a dos restantes outorgante pela exibi-
ção dos seus bilhetes de identidade respectivamente n.ºs 1046189 de
11 de Novembro de 2003, 2544928 de 26 de Novembro de 1999,
11447701 de 13 de Fevereiro de 2001 e 4107930 de 10 de Janeiro
de 2003, todos de Lisboa.

Declararam os primeiro outorgante varão e quarto outorgante que
são os únicos sócios da sociedade comercial por quotas denominada
Estrela do Sonho � Comércio de Vestuário, L.da, pessoa colectiva
n.º 505497549 com sede na Rua Principal, no lugar de Covão da Sil-
va, freguesia e concelho de Pombal, com o capital social de 5000 euros,
na qual o primeiro outorgante varão possui uma quota no valor no-
minal de 1000 euros, conforme tudo verifiquei por uma certidão do
registo comercial que arquivo, sociedade esta matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o n.º 2786.

Declararam os primeiros outorgantes que o outorgante varão divi-
de a quota de que é titular, na referida sociedade, em duas iguais de
500 euros, que ambos cedem cada uma delas a cada um dos segunda e
terceiro outorgantes, pelos respectivos valores nominais, valores es-
ses que já receberam e de que dão quitação.

Pelos segunda e terceiro outorgantes foi declarado que, aceitam as
respectivas cessões de quotas.

Pelo quarto outorgante foi declarado que, como restante sócio da
mencionada sociedade, em nome desta consente e não prefere nas
cessões de quotas efectuadas aos novos sócios, assim como declara
também em nome pessoal, não preferir.

Os segunda, terceiro e quarto outorgantes agora como únicos sócios
da referida sociedade, deliberam eliminar a disposição transitória e alte-
rar a denominação e o objecto da referida sociedade e consequentemente
o n.º 1 do artigo 1.º, o artigo 2.º e alteram ainda o artigo 3.º, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Estrela do Sonho � Cons-
trução e Comércio, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto empreitadas de construção; constru-
ção civil para venda, compra e venda de propriedades; canalização
para gás e outras; instalações eléctricas; e comércio de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 4000 euros pertencente ao sócio Salvador das Neves
Correia e duas iguais no valor nominal de 500 euros pertencentes cada
uma a cada um dos sócios Cidália Margarida Moreira Correia e Eulálio
Miguel Moreira Correia.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003811222

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DA SERRA DO SICÓ, S. A.

Sede: Rua do Carmo, 20, rés-do-chão esquerdo, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3295;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números
e data das apresentações: 28 e 29/20030925.
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Certifico que, por deliberação de 30 de Junho de 2003, renunciou à
administração o vogal Luís Miguel Serra Ferreira da Costa, tendo na
mesma data sido nomeado por cooptação, Álvaro José Coutinho
Brandão Pinto, para o biénio 2002/2003.

7 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2003811214

OSOL � CYBER-CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3478;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/030926.

Constituição de sociedade

No dia 19 de Julho de 2002, no Cartório Notarial de Pombal, pe-
rante mim licenciado António José Machado Nunes da Costa, notá-
rio deste concelho, compareceram como outorgantes:

Fernando Brites de Oliveira, solteiro, maior, natural da Bélgica, mas
de nacionalidade portuguesa, residente na Rua das Alminhas, 9, no
lugar de Matas, freguesia de Marinha das Ondas, concelho da Figueira
da Foz, contribuinte fiscal n.º 219473706; e Pedro Miguel Osório Chita,
solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de Pombal, residente
nesta cidade e freguesia dita de Pombal na Rua de Delfim Crispiano,
lote 8, 1.º esquerdo, contribuinte fiscal n.º 201902524.

Verifiquei a identidade dos outorgantes através dos seus bilhetes de
identidade números, respectivamente 11599667 de 14 de Setembro de
2001 e 9691268 de 23 de Outubro de 2001 ambos de Lisboa.

Os outorgantes declararam que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas denominada OSOL � Cyber-Café, L.da, que se
regerá pelas cláusulas que constam do documento complementar ela-
borado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado,
que fica a fazer parte integrante desta escritura e que se arquiva.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2, do arti-
go 64.º, do Código do Notariado, para instruir a escritura lavrada
no Cartório Notarial de Pombal, iniciada a fls. 9, do livro de notas
para escrituras diversas n.º 95-E.

Pacto social

1.º

A sociedade adopta a denominação OSOL � Cyber-Café, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Dr. José Santos Alves, rés-do-chão, 15, na
cidade, freguesia e concelho de Pombal.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação, no país ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de serviço de café, bar
e cyber-café.

§ único. Poderá a sociedade adquirir participações noutras socieda-
des, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor de 2500 euros pertencentes cada qual a cada um dos sócios.

2 � Os sócios serão obrigados a fazer prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social, na proporção das suas quotas
nos termos e condições a deliberar em assembleia geral.

4.º

A gerência será exercida por todos os sócios e ainda pelos gerentes
eventualmente a nomear em assembleia geral mesmo estranhos à
sociedade, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

5.º

Qualquer cessão a favor de terceiros depende de prévio consenti-
mento da sociedade, tendo os sócios em primeiro lugar e a sociedade
em segundo, o direito de preferência na cessão.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota penhorada, arrestada
ou sujeita por qualquer forma, a procedimento judicial, pelo valor
apurado com base no balanço extraordinário elaborado para o efeito.

7.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, após as deduções
para as reservas obrigatórias, terão a aplicação que a assembleia geral
deliberar.

8.º

Dissolvendo-se a sociedade serão liquidatários os sócios que proce-
derão á liquidação e partilha dos haveres sociais, na forma deliberada
em assembleia geral, em falta de acordo, será todo o activo e passivo
adjudicado ao sócio que melhor proposta fizer.

9.º

A sociedade obriga-se assumir as despesas de constituição, publica-
ções e registo; de compra de automóveis e de bens imóveis, e aquisi-
ção de equipamento e despesas de manutenção do giro comercial, até
ao registo definitivo, efectuadas pelos gerentes.

Declararam ainda, que na qualidade de únicos sócios autorizam o
levantamento da conta social pelos gerentes, das importâncias neces-
sárias à realização da actividade dos mesmos prevista no artigo 9.º do
pacto social.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerer o registo deste
acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Exibiram:
a) Certificado emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Colecti-

vas em 24 de Junho último, comprovativo da exclusividade da deno-
minação adoptada; e

b) A guia de depósito referente ao capital social efectuado ontem,
na agência desta cidade do Banco Comercial Português � Nova Rede.

Esta escritura, sujeita ao emolumento do artigo 14.º da tabela ane-
xa ao Código do Notariado e o documento complementar que a inte-
gra, foram lidos e explicado o seu conteúdo.

Conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003811230

DEROVO � DERIVADOS DE OVOS, S. A.

Sede: Parque Industrial de Manuel da Mora, lote 2, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1536;
número e data da apresentação: PC 1/20030915.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2002 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

10 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2003811320

CARNIDINVESTE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2262;
número e data da apresentação: PC 49/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811800

ESPERANÇA & GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2362;
número e data da apresentação: PC 48/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811818
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COFRIPOM � COFRAGENS DE POMBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1755;
número e data da apresentação: PC 47/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811826

CONSTRUÇÕES MANUEL & LINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1136;
número e data da apresentação: PC 46/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811834

SILVA & SERRANO � COMÉRCIO PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3053;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 23/030926.

Cessão de quota e alteração parcial do pacto social

No dia 19 de Setembro de 2003, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim, Maria Graciete Coutinho de Sousa Frade, primeira-aju-
dante do referido cartório no exercício de todas as funções notariais,
por se encontrar de férias o notário do concelho, compareceram
como outorgantes:

1.os Rui Manuel Rodrigues Serrano e mulher Ana Maria Folhas
Teixeira Serrano, casados segundo o regime da comunhão de adquiri-
dos, naturais ele da freguesia e concelho de Pombal e ela da freguesia de
Marvila, da cidade e concelho de Santarém, residentes nesta cidade,
freguesia e concelho de Pombal na Rua do Dr. António Jorge Ferreira,
8, contribuintes fiscais respectivamente n.os 124684122 e 140028005.

2.ª Marta Alexandra Lopes Campos, casada com o terceiro
outorgante, segundo o regime da comunhão de adquiridos e com ele
residente, natural da freguesia da Sé Nova, da cidade e concelho de
Coimbra, contribuinte fiscal n.º 206691968.

3.º Luís Miguel Simões da Silva, natural da freguesia referida da Sé
Nova, residente no lugar de Grilos, freguesia de Santiago de Litém,
concelho de Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
Declararam os primeiro outorgante varão e terceiro outorgante que

são os únicos e actuais sócios, sendo o primeiro outorgante varão
também gerente, da sociedade comercial por quotas Silva & Serra-
no � Comércio Produtos Alimentares, L.da, pessoa colectiva
n.º 505939037, com sede na Rua do Dr. José Farinha Portela
Fernandes, lote 5-C, freguesia e concelho de Pombal, com o capital
social de 5000 euros, conforme tudo verifiquei por uma certidão do
registo comercial que arquivo, sociedade esta matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o n.º 3053.

Pelos primeiros outorgantes foi declarado que, cedem a quota, no
valor nominal de 2500 euros de que o outorgante varão é titular na
referida sociedade, à segunda outorgante, pelo respectivo valor nomi-
nal, valor esse que já receberam e de que dão quitação, renunciando o
outorgante varão consequentemente às funções de gerente.

Pela segunda outorgante foi declarado que, aceita a presente cessão
de quota.

Pelo terceiro outorgante foi dito que, consente e não prefere nos
termos do n.º 1 do artigo 5.º do respectivo pacto social.

Pelos segunda e terceiro outorgantes agora na qualidade de únicos
sócios da referida sociedade foi dito que alteram a sede da referida
sociedade e consequentemente o n.º 1 do artigo 1.º, alteram também
a forma de obrigar e consequentemente o n.º 2 do artigo 4.º do res-
pectivo pacto social os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Silva & Serrano � Comércio Pro-
dutos Alimentares, L.da e passa a ter a sua sede na Zona Industrial dos

Meires, lote 10, no lugar de Meires, freguesia da Pelariga, concelho
de Pombal.

ARTIGO 4.º

2 � Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assinatura
de um gerente.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003811265

A PEÇA � SOLUÇÕES EM CERÂMICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3458;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 33/030930.

Cessão de quota e alteração parcial do pacto

No dia 26 de Setembro de 2003, no Cartório Notarial de Soure,
perante mim licenciada Celeste Maria Rainho de Jesus Pita, a respec-
tiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Paulo Alexandre Guerreiro e Silva, contribuinte fiscal
n.º 195513703, divorciado, natural da freguesia de São Julião, do con-
celho da Figueira da Foz, onde reside na Rua do Dr. Acácio Antunes,
lote 3, 1.º centro.

2.ª Maria da Conceição Figueiredo Guerreiro da Silva, contribuinte
fiscal n.º 108057879, casada com Fernando Ferreira da Silva, sob o
regime de bens da comunhão geral, natural da freguesia de Tavarede,
concelho da Figueira da Foz, e residente na Rua de Faria da Gama, no
lugar de Barrocas, freguesia e concelho de Pombal.

Verifiquei as suas identidades, por exibição dos bilhetes de identida-
de respectivamente n.os 8179901, e 409003, emitidos pelos Serviços
de Identificação Civil de Coimbra e Lisboa aos 11 de Outubro de
2000 e 4 de Agosto de 2000.

E disseram que o primeiro outorgante Paulo, é o único sócio, e
gerente, da sociedade comercial unipessoal por quotas que giram com
a firma A PEÇA � Soluções em Cerâmica, Unipessoal, L.da, pessoa
colectiva n.º 506661890, com sede no lugar de Barrocas, na Rua de
São José, sem número de polícia, freguesia e concelho de Pombal,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o
n.º 3458, com o capital social, integralmente realizado, de 5000 euros,
representado numa quota do valor nominal de 5000 euros.

Que a sobredita sociedade não é proprietária de bens imóveis.
Que pela presente escritura, ele primeiro outorgante Paulo, cede à

segunda outorgante, referida Maria da Conceição, aquela sua referida
quota de 5000 euros, com todos os correspondentes direito e obriga-
ções, por preço igual ao respectivo valor nominal, já recebido.

Que ela segunda outorgante aceita, a presente cessão nos termos
exarados.

Que, sendo ao presente ela segunda outorgante, a única sócia da
referida sociedade A PEÇA � Soluções em Cerâmica, Unipessoal, L.da,
delibera, o que faz por esta escritura, alterar parcialmente o pacto da
sobredita sociedade quanto ao artigo 5.º, o qual passa a ter a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um ou mais sócios ou
mais gerentes.

2 � Mantém-se nomeado gerente Paulo Alexandre Guerreiro e
Silva, e é desde já nomeada gerente a sócia, Maria da Conceição
Figueiredo Guerreiro da Silva.

3 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, activa e passivamente, é necessária a intervenção con-
junta de dois gerentes. 2003811354

COLÉGIO SÃO JOÃO DE BARROS, S. A.

Sede: Meirinhas, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 795;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/20030930.

Certifico que, por deliberação de 30 de Junho de 2003, foram no-
meados os seguintes órgãos sociais:

Conselho de administração: presidente � Valter Joaquim de Jesus
Branco; vogais: Américo Ferreira e Virgílio de Jesus Pereira Fragoso.

Conselho fiscal único: Vítor Valente & Manuel Domingues, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representado por Manuel Duarte
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Domingues, revisor oficial de contas n.º 824; suplente: Vítor Manuel
Simões Valente, revisor oficial de contas n.º 708, para o quadriénio
2003 a 2006.

14 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2003811346

PONTE & COSTA � BEBIDAS E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3480;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/031006.

Cessão de quota renúncia à gerência e alteração parcial
do pacto social

No dia 19 de Abril de 2002, neste Cartório Notarial de Ansião
perante mim, licenciada Maria da Graça Damasceno Passos Coelho
Tavares, notária deste concelho, compareceram como outorgantes:

1.os Ana Paula Gameiro da Costa Martins Pedro e marido Paulo
Jorge de Oliveira Martins Pedro, casados sob o regime da comunhão
de adquiridos, naturais ela da freguesia de São Jorge de Arroios, con-
celho de Lisboa e ele de Angola, de nacionalidade portuguesa, resi-
dentes na Praça de Augusto Geirinhas, lote 8, 6.º esquerdo, na sede da
freguesia de Sacavém, concelho de Loures, números de identificação
fiscal 184770149 e 112264646.

2.º Joaquim Alexandre Gameiro da Costa, casado com a terceira
outorgante, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da dita
freguesia de São Jorge de Arroios, residente na Travessa do Vale do
Lobo, no lugar de Soalheiras, freguesia de Vermoil, concelho de Pom-
bal, número de identificação fiscal 186382847.

3.ª Maria Lucília Gaspar da Ponte Costa, casada com o segundo
outorgante e com ele residente, natural da dita freguesia de Vermoil,
número de identificação fiscal 185230458.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por pela exibição que fize-
ram dos seus bilhetes de identidade respectivamente n.º 6071100 de
17 de Janeiro de 2000, n.º 7533171 de 1 de Abril de 2002,
n.º 7365831, de 13 de Abril de 2000 e n.º 7398601 de 24 de Março
de 2000 todos emitidos por Lisboa.

Pelas primeira e terceira outorgantes foi dito que são as únicas e
actuais sócias e gerentes (o que verifiquei por uma certidão de regis-
to comercial que já se encontra arquivada neste Cartório por ter
instruído a escritura iniciada a fls. 49 desde mesmo livro) da socie-
dade comercial por quotas com sede na Avenida de Maria Luísa
Braancamp, 37, 1.º, na sede da dita freguesia de Sacavém sob a fir-
ma Ponte & Costa � Bebidas e Restauração, L.da pessoa colectiva
n.º 505781735, matriculada na 1.ª Conservatória do Registo Comer-
cial de Loures sob o n.º 17 931, com o capital social de 5000 euros,
no qual cada uma delas é titular de uma quota no valor nominal de
2500 euros.

Pelos primeiros outorgantes foi dito que pela presente escritura e
pelo preço de 2500 euros que já receberam do segundo outorgante, a
este cedem aquela quota de que a primeira outorgante mulher é titular
na mencionada sociedade, renunciando a cedente aos seus poderes de
gerente e autorizando que o seu apelido Costa continue a figurar na
firma social.

Pelo segundo outorgante foi dito que aceita a presente cessão.
Pela terceira outorgante foi dito que em nome da sociedade e no

seu própria nome presta o seu consentimento para inteira validade
desta escritura.

Pelos segundo e terceira outorgantes foi dito que sendo eles agora
os únicos sócios da referida sociedade, por esta mesma escritura mu-
dam a sede social para a Travessa do Vale do Lobo, no dito lugar de
Soalheiras, alteram a forma de obrigar e em consequência de todos os
actos atrás praticados dão a seguinte nova redacção ao n.º 1 do arti-
go 1.º do pacto social, ao n.º 1 do artigo 3.º e aos n.os 1 e 2 do arti-
go 4.º do mesmo pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ponte & Costa � Bebidas e
Restauração, L.da e tem a sua sede na Travessa do Vale de Lobo, no
lugar de Soalheiras, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal.

2 � [...]

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor no-
minal de 2500 euros, uma de sócio.

2 � [...]

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente fica a cargo da sócia Maria Lucília Gaspar
da Ponte Costa, já nomeada gerente, dispensada de caução e com ou
sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura da gerente.
3 � [...]

Por todos os outorgantes foi dito, finalmente, que a sociedade não
possui bens imóveis.

Está conforme o original.

O Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2003811370

SICOMÉDIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2225;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/20030930.

Certifico que foi efectuado o registo de alteração de sede: Rua do
1.º de Maio, 10, rés-do-chão, em Pombal, por deliberação de 19 de
Setembro de 2003.

10 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2003811338

AGUIMÓVEL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Parque Industrial Manuel da Mota, lote 32, Quinta da
Gramela, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1926;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 7/20031002.

Certifico que foi efectuado o registo de nomeação de gerente:
Nomeada gerente a sócia Maria João Seabra de Oliveira Tinoco,

em 11 de Setembro de 2003.

14 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2003811362

CONSTRUÇÕES SANTOS & GASPAR DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2598;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/031007.

Dissolução de sociedade

No dia 7 de Julho de 2003, no Cartório Notarial de Pombal, pe-
rante mim licenciado, António José Machado Nunes da Costa, notá-
rio deste concelho, compareceram como outorgantes:

1.º Jaime Gaspar Domingues, solteiro, maior, natural da freguesia e
concelho de Pombal, onde reside no lugar de Barrocal, na Rua de 8 de
Dezembro, contribuinte fiscal n.º 198127634; e

2.º Fernando Ferreira dos Santos casado com Maria Júlia Gonçal-
ves das Neves, segundo o regime da comunhão geral, natural da fre-
guesia dita de Pombal, onde reside no lugar de Casal Novo, contri-
buinte fiscal n.º 176226923.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade números, respectivamente, 10593729 de 20 de
Dezembro de 2000 e 4223885 de 8 de Novembro de 1996 ambos de
Lisboa.

Os outorgantes declararam que são os únicos e actuais sócios e
gerentes, da sociedade comercial por quotas Construções Santos &
Gaspar Domingues, L.da pessoa colectiva n.º 505173158, com sede ma
Rua de Casal Novo, no lugar de Barrocal, freguesia referida de Pom-
bal, conforme tudo verifiquei por certidão do registo comercial que
arquivo, sociedade essa matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Pombal sob o n.º 2598, com o capital social de 12 500 euros.

Que, tendo resolvido dissolver a sociedade comum acordo, pela
presente escritura, a dissolvem para todos os efeitos legais, a partir
de hoje.

Que a dissolvida sociedade, não possui bens imóveis, cujas contas
foram hoje aprovadas, não tem qualquer património activo ou passi-
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vo, é por eles dada por liquidada, ficando os sócios, qualquer deles,
autorizados a praticar os necessários actos de registo.

Conforme com o original.

15 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003811397

CREATIVESOFT � CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3477;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/030925.

Contrato de sociedade

No dia 23 de Abril de 2003, neste Cartório Notarial de Ansião,
perante mim, licenciada Maria da Graça Damasceno Passos Coelho
Tavares, notária deste concelho, compareceram como outorgantes:

1.º Arlindo do Couto Gonçalves, solteiro, maior, natural da fregue-
sia da Mata Mourisca, concelho de Pombal, residente na Rua do Bico,
18, no lugar e freguesia da Ilha, concelho de Pombal, número de iden-
tificação fiscal 216861128;

2.º Pedro Portela Cardoso, solteiro, maior, natural da freguesia de
Vermoil, concelho de Pombal, residente na Rua da Igreja, 22, no lu-
gar e freguesia de Meirinhas, concelho de Pombal, número de identi-
ficação fiscal 194156672.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade respectivamente n.os 11712979 de 17 de Agosto
de 2001 e 8247782 de 17 de Agosto de 2001 ambos emitidos por
Lisboa.

E por eles foi dito que pela presente escritura constituem entre si
uma sociedade comercial por quotas com sede no Centro Comercial
da Guia, loja 7, na Rua dos Colaboradores, no lugar e freguesia da
Guia, concelho de Pombal sob a firma CREATIVESOFT � Criação e
Desenvolvimento de Software, L.da

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º, do
Código do Notariado, para instruir a escritura de constituição da
sociedade comercial por quota CREATIVESOFT � Criação e
Desenvolvimento de Software, L.da

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CREATIVESOFT � Criação e
Desenvolvimento de Software, L.da, e tem a sua sede no Centro Co-
mercial da Guia, loja 7, Rua dos Colaboradores, no lugar e freguesia da
Guia, concelho de Pombal.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a criação e desenvolvimento de
software, comercialização de software e hardware, prestação de ser-
viços informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
15 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 7950 euros pertencente ao sócio Arlindo do Couto Gon-
çalves, e a outra no valor nominal de 7050 euros, pertencente ao
sócio Pedro Portela Cardoso.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade fica a cargo de todos
os sócios desde já nomeados gerentes ou de quem, mesmo estranho à
sociedade, venha a ser nomeado em assembleia geral, com ou sem
remuneração conforme deliberado nesta.

2 � Para que a sociedade se vincule em todos os seus actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas conjuntas dos dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, dependendo do consenti-
mento da sociedade em primeiro lugar e dos restantes sócios, em se-
gundo, a cessão a estranhos.

ARTIGO 6.º

1 � Por morte, interdição e ou inabilitação de qualquer dos sócios,
a sociedade continua com os restantes devendo os herdeiros do fale-
cido, interdito ou inabilitado, nomear de entre si um que a todos os
represente na sociedade.

2 � No caso de penhora, arresto ou qualquer outro tipo de exe-
cução sobre qualquer das quotas a sociedade em primeiro lugar e de-
pois qualquer dos restantes sócios poderá amortizar a quota em causa.

3 � Para os casos de cessão de quotas entre sócios, ou entre estes
e a sociedade e ainda na eventualidade de amortização de quotas, por
qualquer motivo, será dado o valor destas calculado através de balan-
ço efectuado expressamente para o efeito.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios jurí-
dicos, bem como a proceder à movimentação ou mesmo levantamento
do capital social depositado, para fazer face às despesas da constitui-
ção, registo da sociedade e aquisição da matéria prima.

Conforme com o original.

7 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003811206

LIMOPOM � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Aldeia do Rio, Abiul, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3212;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/20030923.

Certifico que foi efectuado o registo de nomeação de gerentes dos
sócios António da Silva Luís e Vítor Manuel Mendes Luís.

Data: 18 de Setembro de 2003.

3 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2003811176

PECUÁRIA DAS CAVADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 704;
número e data da apresentação: PC 2/20030730.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

11 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003820647

JOAQUIM ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 183;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/20030307.

Certifico que foi efectuado o registo de cessação de funções do ex-sócio
Saúl Manuel Pereira, por óbito.

Data: 1 de Agosto de 2002.

11 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001218311

LUÍS GASPAR FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2524;
número e data da apresentação: PC 4/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

13 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003810897

MARTIJOR � TRANSPORTES DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3226;
número e data da apresentação: PC 5/20030625.
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Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

13 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003810900

PAVIBONITOS � PAVIMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3226;
número e data da apresentação: PC 11/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

13 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003810919

LOURIFLORA � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3497;
número e data da apresentação: PC 12/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

13 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003810927

LOURIPREÇO � COMÉRCIO DE MIUDEZAS
E ACESSÓRIOS PARA LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2664;
número e data da apresentação: PC 13/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

13 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003810935

ARTEBEL � ARTEFACTOS DE BETÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 325;
número e data da apresentação: PC 9/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

13 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003810943

MANUEL DA PONTE FERNANDES, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1121;
número e data da apresentação: PC 8/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

13 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003810951

LADRIREMA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3149;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 9/030929.

Cessão de quota e alteração parcial de pacto

No dia 24 de Março de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Compe-
tência Especializada de Leiria, perante mim, Diamantino Rodrigues
Matias, respectivo notário, compareceram como outorgantes:

1.º Manuel José da Silva Marques e mulher Maria Otília Pedrosa
Henriques, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais,
ele da freguesia e concelho de Pombal, ela da freguesia de Moscavide,
concelho de Loures, residentes na Rua Principal, lugar de Malhos,
freguesia e concelho de Pombal, contribuintes fiscais respectivamen-
te n.os 205008917 e 221537619.

2.ª Cristina Jorge Ribeiro dos Santos e marido José António
Henriques dos Santos, casados sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, naturais de França, residentes na referida Rua Principal, ela con-
tribuinte fiscal n.º 209784750.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade, respectivamente n.os 7885409, emitido em 20 de Fevereiro
de 2003, 5549450, emitido em 31 de Outubro de 2002, 11049924,
emitido em 20 de Outubro de 2000 e 104397874, emitido em 20 de
Julho de 2000, todos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

O primeiro e o segundo outorgantes maridos declararam que são os
únicos sócios da sociedade comercial por quotas LADRIREMA �
Construções, L.da, pessoa colectiva n.º 506058824, com sede na Rua
Principal, no lugar de Malhos, freguesia e concelho de Pombal, ma-
triculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o
n.º 3149, com o capital social de 5000 euros, correspondente à soma
de duas quotas, do valor nominal de 2500 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, conforme verifiquei por uma certidão de
teor do registo comercial, que me apresentaram.

Que, em nome da referida sociedade, autorizam a cessão de quota
que a seguir vai ser feita e, por si e em nome da mesma sociedade,
renunciam ao respectivo direito de preferência.

Que a referida sociedade não possui bens imóveis.
Declararam os primeiros outorgantes que pelo preço de 7500 euros,

que já receberam, com todos os direitos e obrigações inerentes, ce-
dem à segunda outorgante mulher a sua quota, titulada em nome dele,
primeiro outorgante, marido.

Que, no âmbito das condições deste contrato, o primeiro outorgantes
marido renuncia à gerência que vinha exercendo na dita sociedade.

Declarou a segunda outorgante mulher que aceita a presente cessão.
Disseram os segundos outorgantes que sendo agora os únicos sócios

da dita sociedade, deliberam alterar o n.º 1 do artigo 4.º e o n.º 2 do
artigo 5.º, do pacto social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, do valor
nominal de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada sócio.

2 � [...]
3 � [...]

ARTIGO 5.º

1 � [...]
2 � O sócio, José António Henriques dos Santos, mantém as suas

funções de gerente, ficando desde já nomeado gerente a sócia, Cristina
Jorge Ribeiro dos Santos.

3 � [...]
Conforme com o original.

10 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003811303

ALBERDOZE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1779;
número e data da apresentação: PC 64/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003811710

JOSÉ FRANÇA, CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 249;
número e data da apresentação: PC 63/20030625.
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Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003811729

BORVUL � BORRACHAS VULCANIZADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 481;
número e data da apresentação: PC 61/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003811737

IMPABOL � INDÚSTRIA DE PÃO E BOLOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2662;
número e data da apresentação: PC 60/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003811761

NEVES & REI � COMÉRCIO DE PEÇAS E VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1998;
número e data da apresentação: PC 53/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003811770

TELESICÓ � COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2214;
número e data da apresentação: PC 52/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas re-
ferente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos
documentos.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003811699

SOTEOL � SOCIEDADE TERRAPLANAGENS OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1322;
número e data da apresentação: PC 28/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas re-
ferente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos
documentos.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003811648

LOURENÇO & SINTRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2022;
número e data da apresentação: PC 27/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003811630

CONSTRUÇÕES SACRAMENTO & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1285;
número e data da apresentação: PC 29/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003811656

ARGIGAL � SOCIEDADE DE ARGILAS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3397;
número e data da apresentação: PC 45/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2000210082

J. UMBELINO SILVA MONTEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 275;
número e data da apresentação: PC 1/20031024.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2002 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

29 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2003794131

SOCIEDADE DE TRANSPORTES SANCHES & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1750;
número e data da apresentação: PC 32/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003811745

MANUEL CORDEIRO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2251;
número e data da apresentação: PC 82/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

30 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811958

LAR DE SANTO AMARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1009;
número e data da apresentação: PC 81/20030625.
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Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

30 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811966

LAR � O SONHO DA FELICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1543;
número e data da apresentação: PC 80/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

30 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811974

CALEIRAETERNA � FABRICO E COMÉRCIO
DE COMPONENTES E MÁQUINAS PARA CALEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2016;
número e data da apresentação: PC 89/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas re-
ferente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos
documentos.

30 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811982

CONSTRUÇÕES JORGEMILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 786;
número e data da apresentação: PC 85/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

30 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003812008

SELMAPE � EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 807;
número e data da apresentação: PC 83/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas re-
ferente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos
documentos.

30 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003794310

LUSO � AMÊNDOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3427;
número e data da apresentação: PC 90/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas re-
ferente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos
documentos.

30 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003794336

CLINICOELHO � SERVIÇOS DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2730;
número e data da apresentação: PC 86/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas re-
ferente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos
documentos.

30 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003794344

ISABEL SANTOS MOREIRA � CONSULTÓRIO DENTÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3200;
número e data da apresentação: PC 88/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

30 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003794352

MÓVEIS 80, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1550;
número e data da apresentação: PC 79/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

30 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003794379

SANTOS GASPAR GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2812;
número e data da apresentação: PC 72/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

30 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003794387

TÁXIS MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3481;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/031008.

Constituição de sociedade

No dia 25 de Setembro de 2003, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim, licenciado, António José Machado Nunes da Costa,
notário deste concelho, compareceram como outorgantes:

Manuel da Ponte Marques e mulher Maria Helena Antunes Men-
des, casados segundo o regime da comunhão de adquiridos, naturais da
freguesia de Carnide, concelho de Pombal, onde residem na Estrada
da Guia, 60, no lugar de Carnide de Cima, contribuintes fiscais respec-
tivamente n.os 169927350 e 113748728.

Verifiquei a identidade dos outorgantes através dos seus bilhetes de
identidade números, respectivamente 4392800 de 5 de Janeiro de
2000 e 8430283 de 18 de Abril de 2002 ambos de Lisboa.

Os outorgantes declararam que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas denominada Táxis Mendes, L.da, que se regerá
pelas cláusulas que constam do documento complementar elaborado
nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, que fica a
fazer parte integrante desta escritura e que se arquiva.

Declararam ainda, que na qualidade de únicos sócios autorizam o
levantamento da conta social pelos gerentes, das importâncias neces-
sárias à realização da actividade dos mesmos prevista no artigo 8.º do
pacto social.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerer o registo deste
acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2, do arti-
go 64.º, do Código do Notariado, para instruir a escritura lavrada
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no Cartório Notarial de Pombal, iniciada a fls. 7 v.º do livro de
notas para escrituras diversas n.º 112-E.

Pacto social

1.º

A sociedade adopta a denominação Táxis Mendes, L.da, e tem a
sua sede na Estrada da Guia, 60, no lugar de Carnide de Cima, fregue-
sia de Carnide, concelho de Pombal.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação, no país ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração da actividade de trans-
portes em automóveis ligeiros de aluguer.

3.º

Poderá a sociedade adquirir participações noutras sociedades, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor de
2500 euros pertencentes cada uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social, ora constituído, nos termos
e condições a deliberar em assembleia geral.

5.º

A gerência será exercida pelo sócio Manuel da Ponte Marques ou
ainda pelos gerentes, eventualmente a nomear em assembleia geral
mesmo estranhos à sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, tendo um deles capacidade profis-
sional.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
suficiente a assinatura de um gerente.

6.º

Na cessão de quotas a estranhos os restantes sócios terão direito de
preferência, não necessitando do consentimento da sociedade.

7.º

Dissolvendo-se a sociedade serão liquidatários os sócios que proce-
derão á liquidação e partilha dos haveres sociais, na forma deliberada
em assembleia geral.

8.º

A sociedade obriga-se a assumir as despesas de constituição, publi-
cações e registo; de compra de automóveis e de bens imóveis, e aqui-
sição de equipamento e despesas de manutenção do giro comercial,
até ao registo definitivo, efectuadas pelos gerentes.

Conforme com o original.

15 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003811400

FACHONET � FORMAÇÃO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2951;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/031009.

Cessão de quota e alteração parcial do pacto social

No dia 8 de Outubro de 2003, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim, licenciado, António José Machado Nunes da Costa,
notário do concelho, compareceram como outorgantes:

1.os Rui Augusto de Almeida Gonçalves Cruz e mulher Maria de Fáti-
ma Moreira de Matos Cruz, casados segundo o regime da comunhão de
adquiridos, naturais ele de Angola, mas de nacionalidade portuguesa e ela
da freguesia de S. João, da cidade e concelho de Abrantes, residentes na
Rua do Rossio, 5, no lugar sede de freguesia de Almagreira, concelho de
Pombal, contribuintes fiscais respectivamente n.os 161069703 e
200619500.

2.º Clementino da Silva Gonçalves Cruz casado segundo o regime
da comunhão de adquiridos com a terceira outorgantes e com ela re-
sidente, natural da freguesia de Almagreira referida, contribuinte fis-
cal n.º 135860555.

3.º Deonilde Mendes das Neves Cruz, natural da freguesia da
Pelariga, concelho de Pombal, residente na Rua de Pombal, 3, no lugar
de Lagares, freguesia de Almagreira referida.

Verifiquei a identidade do segundo outorgante por conhecimento
pessoal e a dos restantes outorgantes pela exibição dos seus bilhetes
de identidade números respectivamente 8184284 de 30 de Julho de
2001, 10185005 de 21 de Setembro de 2000, 10014102 de 27 de
Setembro de 1999 todos de Lisboa.

Declararam os primeiro outorgante varão, o segundo e a terceira
outorgantes que são os únicos e actuais sócios, sendo o primeiro
outorgante varão também gerente, da sociedade comercial por quotas
FACHONET � Formação e Serviços de Informática, L.da, pessoa
colectiva n.º 505355264, com sede na Rua de Santa Luzia, 62, rés-
-do-chão, nesta cidade, freguesia e concelho de Pombal, conforme
tudo verifiquei por uma certidão do registo comercial que arquivo,
sociedade esta matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Pombal sob o n.º 2951, com o capital social de 20 000 euros.

Pelos primeiros outorgantes foi declarado que, cedem a quota no
valor nominal de 5000 euros de que o outorgante varão é titular na
referida sociedade, ao segundo outorgante, pelo respectivo valor no-
minal, valor esse que já receberam e de que dão quitação, renunciando
o outorgante varão consequentemente às funções de gerente.

Pelo segundo outorgante foi declarado que, aceita a presente ces-
são de quota.

Declararam ainda os segundo e a terceira outorgantes que, por o
segundo outorgante ter passado a possuir mais de 75% do capital social
e a sociedade ter ficado reduzida a marido e mulher, a mesma não
possui bens imóveis.

Os mesmos outorgantes agora na qualidade de únicos sócios da re-
ferida sociedade deliberam eliminar a disposição transitória, alterar o
objecto da referida sociedade e consequentemente o do artigo 2.º, al-
terar o artigo 3.º e o n.º 2 do artigo 4.º, os quais passam a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a formação profissional, comercia-
lização de equipamentos de informática e consumíveis; telecomuni-
cações; e prestação de serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 25 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no
valor de 15 000 euros e outra no valor de 5000 euros ambas perten-
centes ao sócio Clementino da Silva Gonçalves Cruz e outra no valor
de 5000 euros pertencente à sócia Deonilde Mendes das Neves Cruz.

ARTIGO 4.º

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada é su-
ficiente a assinatura de um gerente.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerer o registo deste
acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Exibiram: Certificado de admissibilidade emitido em 1 do mês cor-
rente, pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas, comprovativo
do novo objecto social adoptado.

Esta escritura sujeito ao emolumento do artigo 14.º da tabela ane-
xa ao Código do Notariado, foi lida e explicado o seu conteúdo.

Conforme com o original.

16 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003811427

GRANITOS 24, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2322;
número e data da apresentação: PC 1/101003.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2002 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

20 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2003811460
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CONSTRUÇÕES GASPAR FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1319;
número e data da apresentação: PC 3/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

21 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811010

PADARIA FONTE NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1566;
número e data da apresentação: PC 2/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

21 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811028

PORCOLÂNDIA � AGROPECUÁRIA DA RANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1278;
número e data da apresentação: PC 1/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

21 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811036

CANALFIXE � CANALIZAÇÕES E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2350;
número e data da apresentação: PC 7/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

21 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811044

ELECTROFERSOL � ELECTRICIDADE E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1019;
número e data da apresentação: PC 6/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

21 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811052

URBIGUIA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1042;
número e data da apresentação: PC 14/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

21 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811079

NEMOTO PORTUGAL � QUÍMICA FINA, L.DA

Sede: Parque Industrial Manuel da Mota, lote 11, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 993;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17; número e data da apresenta-
ção: 4/20030924.

Certifico que, por deliberação de 6 de Maio de 2003 foi nomeado
fiscal único: João Augusto & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, n.º 109, representado pelo sócio Dr. João Albino
Cordeiro Augusto, revisor oficial de contas n.º 632; suplente: Dr. Paulo
Jorge Gonçalves Afonso dos Reis, revisor oficial de contas n.º 1080,
por cooptação, para o triénio 2001/2003.

3 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2003811184

JOPONTE � BETÃO PRONTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1569;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/030926.

Dissolução de sociedade

No dia 15 de Setembro de 2003 neste Cartório Notarial de Ansião,
perante mim licenciada Maria da Graça Damasceno Passos Coelho
Tavares, notário deste concelho, compareceram como outorgantes:

Manuel Jorge da Ponte; e Maria Celeste Pereira de Sousa da Ponte,
casados entre si sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ele
da freguesia de S. Simão de Litém, concelho de Pombal, e ela da fre-
guesia de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes, residentes na
Urbanização Fonte Nova, lote 55, em Pombal, números de identifi-
cação fiscal respectivamente 136911153 e 136911161.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição que fizeram
dos seus bilhetes de identidade respectivamente n.os 7188175 e
3984302 ambos emitidos em 8 de Maio de 2003 por Lisboa.

E por eles foi dito que são os únicos e actuais sócios gerentes (o
que verifiquei por uma certidão de registo comercial que arquivo), da
sociedade comercial por quotas com sede na Quinta Nova, lote 2,
freguesia de Pelariga, concelho de Pombal sob a firma JOPONTE �
Betão Pronto, L.da pessoa colectiva n.º 503368270, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o n.º 1569, com
o capital social integralmente realizado em dinheiro e automatica-
mente redenominado de 49 879,79 euros, no qual cada um deles é
titular de uma quota no valor nominal, de 24 939,89 euros.

Que pela presente escritura, de comum acordo, dissolvem a referi-
da sociedade para todos os efeitos legais, a partir de hoje, declarando
que a mesma não possui qualquer activo nem passivo e considerando-
a liquidada, tendo as respectivas contas sido aprovadas hoje.

Adverti os outorgantes de que este acto tem de ser submetido a
registo no prazo de três meses a contar de hoje.

Esta escritura foi em voz alta lida e explicado o seu conteúdo aos
outorgantes na presença simultânea de ambos.

Conforme com o original.

9 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003811249

CINCO MINAS � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE MINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3437;
número e data da apresentação: PC 44/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811850

CONSTRUÇÕES DOMINGUES & EUGÉNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2683;
número e data da apresentação: PC 41/20030625.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 9 � 12 de Janeiro de 2004 752-(43)

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811869

CONSTRUÇÕES ESPAÇOCERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2555;
número e data da apresentação: PC 43/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811877

GUIDACALÇADAS � APLICAÇÃO DE CALÇADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3063;
número e data da apresentação: PC 55/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811885

GOMES & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 809;
número e data da apresentação: PC 59/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811893

MANUEL M. COSTA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1273;
número e data da apresentação: PC 58/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811907

SABRIL � SOCIEDADE DE AREIAS E BRITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1244;
número e data da apresentação: PC 50/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811621

ESCOLA DE CONDUÇÃO AUTOMÓVEL TRIANGULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 714;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 22/101003.

Cessão de quota, aumento de capital
e alteração parcial do pacto social

No dia 28 de Agosto de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Compe-
tência Especializada de Leiria, perante mim, licenciado Diamantino
Rodrigues Matias, respectivo notário, compareceram como
outorgantes:

1.º Paulo José Batista Pataco e mulher Anabela Alves de Oliveira,
casados segundo o regime da comunhão de adquiridos, ele natural de
Moçambique, ela natural da freguesia e concelho de Pombal, residen-
tes na Avenida dos Heróis do Ultramar, 149, 1.º direito, na cidade de
Pombal, contribuintes fiscais n.os 181995530 e 169142728, respec-
tivamente.

2.ª Maria de Fátima Batista Pataco, casada com Luís Augusto de
Carvalho Torres Leal, segundo o regime da comunhão de adquiridos,
natural de Moçambique, residente na Rua do Louriçal, 83, 1.º direito,
na cidade de Pombal, contribuinte fiscal n.º 197898076.

3.º Diamantino Francisco Pataco, casado, natural da freguesia e
concelho de Pombal, onde reside, no lugar de Flandes, na Rua do
Engenheiro Francisco Patrício.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade respectivamente n.os 7474049, emitido em 2 de Janeiro de
2003, 7382372, emitido em 3 de Julho de 1999, 9871782, emitido
em 27 de Fevereiro de 2002 e 7129693, emitido em 27 de Abril de
2001, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

O primeiro outorgante varão e o terceiro outorgante declararam
que, conforme verifiquei por uma certidão do registo comercial, que
apresentaram, são os únicos sócios da sociedade comercial por quo-
tas, Escola de Condução Automóvel Triangular, L.da, com sede na
Avenida do Arquitecto Rosado Correia, lote 3, loja, na cidade, fre-
guesia e concelho de Pombal, pessoa colectiva n.º 501745319, ma-
triculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o
n.º 714, com o capital social de 13 467,54 euros, integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, correspondente à soma das seguintes
quotas: uma do valor nominal de 10 100,66 euros, pertencente ao
sócio Diamantino e uma do valor nominal de 3366,88 euros perten-
cente ao sócio Paulo.

Que, em nome da dita sociedade, autorizam a cessão de quota que
a seguir vai ser feita e, por si e em nome da mesma sociedade, renun-
ciam ao respectivo direito de preferência.

Declararam os primeiros outorgantes que, com todos os direitos e
obrigações inerentes, por preço igual ao respectivo valor nominal,
que já receberam, cedem à segunda outorgante a quota titulada em
nome dele, primeiro outorgantes varão e que, no âmbito das condi-
ções deste contrato, ele, outorgante varão, renuncia às funções de
gerente que detém na dita sociedade.

Declarou a segunda outorgante que aceita a presente cessão de quota.
Declararam a segunda e o terceiro outorgantes que sendo agora os

únicos sócios da dita sociedade, deliberam:
a) Aumentar o capital social da dita sociedade para 25 000 euros,

sendo a importância do aumento de 11 532,46 euros, integralmente
realizado em dinheiro que, sob sua inteira responsabilidade, declaram
já ter dado entrada na caixa social, subscrito do seguinte
modo: 8399,34 euros, pelo terceiro outorgante, que eleva a sua quota
para o valor de 18 500 euros; e 3133,12 euros pela segunda outorgante,
que eleva a sua quota para o valor de 6500 euros.

Mais declararam, sob sua inteira responsabilidade, que não é exigida
pela lei ou pelo contrato, a realização de outras entradas;

b) Alterar o pacto social, dando nova redacção aos seus artigos 3.º
e 7.º, cujas redacções passam a ser as seguintes:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 25 000 euros, correspondente à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de 18 500 euros, pertencente ao sócio Diamantino
Francisco Pataco e uma do valor nominal de 6500 euros, pertencen-
te à sócia Maria de Fátima Batista Pataco.

7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócio, ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente.

Conforme com o original.

20 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003811451
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MOURALUSA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3378;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/031020.

Aumento de capital, e alteração parcial do pacto social

No dia 24 de Julho de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Compe-
tência Especializada de Leiria, perante mim, licenciado Diamantino
Rodrigues Matias, respectivo notário, compareceram como
outorgantes:

1.ª Maria Luísa Correia de Sousa, divorciada, natural da freguesia
de Camarate, concelho de Loures, residente na Urbanização Dinge,
lote 4, 3.º esquerdo, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

2.º José Pereira de Moura, casado, natural da freguesia e concelho
de Cabeceiras de Basto, residente na Rua da Cidade de Rheine, 6, 4.º
esquerdo, na cidade, freguesia e concelho de Leiria.

3.º José Luís Gomez Contreras, casado, natural de Dona Mencia,
Província de Cordoba, em Espanha, de nacionalidade espanhola, resi-
dente em Calle Granada, 3, 2.º, Dona Mencia, citada, que outorga na
qualidade de procurador da sociedade por quotas TRUCONGO, S. L.,
pessoa colectiva número B-14016588, com sede em Dona Mencia, Calle
La Molinera, 2, Cordoba, Espanha, inscrita no Registo Mercantil da
Província de Cordoba, a fls. 136, tomo 81 geral, livro 10 da Secção de
Limitadas, sob o n.º 1514 general, 156 de limitadas, com o capital so-
cial de 148 750,50 euros, conforme procuração que me apresentou.

Verifiquei a identidade da primeira e segundo outorgantes por exi-
bição dos bilhetes de identidade, respectivamente n.os 6096417, emi-
tido em 23 de Outubro de 2001 e 1964548, emitido em 3 de Agosto
de 2001, pelos Serviços de Identificação Civil de Leiria e Lisboa,
respectivamente, e a do terceiro por exibição do passaporte
n.º 75585063-W, emitido em 26 de Novembro de 1993, pela Direc-
ção Geral da Polícia Espanhola.

Declararam a primeira e segundo outorgantes que, conforme certi-
dão de teor registral, que me apresentaram, são os únicos sócios da
sociedade comercial por quotas, MOURALUSA � Comércio de Pro-
dutos Alimentares, L.da, pessoa colectiva n.º 506248143, com sede
na Travessa das Covinhas, armazém A, Estrada Nacional 1, no lugar
e freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o n.º 3378, com
o capital social de 5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor
nominal de 2000 euros pertencente à sócia Maria Luísa e outra do
valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio José Pereira.

Que na referida qualidade deliberam aumentar o capital social da
dita sociedade MOURALUSA, para 50 000 euros, sendo a importân-
cia do aumento de 45 000 euros, integralmente realizado em dinheiro
que, sob sua inteira responsabilidade, declaram já ter dado entrada na
caixa social, subscrito da seguinte forma: 2500 euros, pela sócia Ma-
ria Luísa que eleva a sua quota para o valor nominal de 4500 euros;
22 500 euros, pelo sócio José, que eleva a sua quota para o valor
nominal de 25 500 euros; e 20 000 euros, correspondente a uma nova
quota, subscrita pela entrada da nova sócia, a representada do tercei-
ro outorgante.

Que, sob sua inteira responsabilidade, declaram não ser exigida pela
lei ou pelo contrato, a realização de outras entradas.

Declarou o terceiro outorgante, na qualidade em que outorga, que a
sua representada aceita associar-se nas condições do contrato vigente
e da deliberação do presente aumento de capital.

Declararam os outorgantes nas qualidades em que outorgam, que
deliberam alterar o artigo 3.º do pacto social da sociedade
MOURALUSA, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente à sócia, Maria Luísa Correia de Sousa, uma
do valor nominal de 25 500 euros, pertencente ao sócio José Pereira
de Moura, e uma do valor nominal de 20 000 euros, pertencente à
sócia TRUCONGO, S. L.

Conforme com o original.

23 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003794042

AMERIMÓVEL � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1979;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 2/161003.

Redenominação, renominalização, aumento de capital
e alteração parcial do contrato social

No dia 15 de Outubro de 2003, neste Cartório Notarial de Ansião,
perante mim, licenciada Maria da Graça Damasceno Passos Coelho
Tavares, notária deste concelho, compareceu como outorgante:

Manuel Custódio de Jesus Antunes, casado, natural da freguesia de
Abiul, concelho de Pombal, residente no lugar do Barco, freguesia e
concelho de Pombal, que intervém na qualidade de presidente do con-
selho de administração da sociedade anónima com sede na Urbaniza-
ção das Quebradas, lote 1, rés-do-chão, na cidade de Pombal sob a
firma AMERIMÓVEL � Empreendimentos Imobiliários, S. A., pes-
soa colectiva n.º 502475374, matriculada na Conservatória do Regis-
to Comercial de Pombal sob o n.º 1979.

Verifiquei a identidade do outorgante por ser do meu conhecimen-
to pessoal e a qualidade em que intervém e os poderes que tem para
este acto por uma fotocópia de um certidão de registo comercial e
por uma fotocópia de uma acta que arquivo.

E por ele foi dito que a sua representada tem o capital social inte-
gralmente realizado em dinheiro e automaticamente redenominado
de 24 939,89 euros representado por 5000 acções no valor nominal
de 4,99 euros cada uma.

Que, verificando-se que a soma do valor das referidas acções, que é
de 24 950 euros, não corresponde ao valor do capital social, procede
ao respectivo ajustamento com a quantia de 10,11 euros a retirar das
reservas legais, conforme balanço que arquivo.

E acrescentou que pela presente escritura, dando cumprimento ao
que foi deliberado na reunião da assembleia geral da referida sociedade
realizada no dia 29 de Julho último, eleva o capital social para
50 000 euros sendo a importância do aumento de 25 050 euros efec-
tuada quanto a 25 000 euros, mediante a emissão de 5000 novas ac-
ções no valor nominal de 5 euros cada uma inteiramente subscritas
pela accionista Roxel Trader Inc., sociedade anónima com sede na
cidade, província e república do Panamá, inscrita na Sección de
Micropelícula Mercantil del Registro Público sob a ficha 205 348, rolo
23 055, imagem 143, tendo a restante quantia de 50 euros, integral-
mente subscrita e realizada em dinheiro já entrado na caixa social
pelos actuais accionistas na proporção das suas participações, refor-
çado em 0,01 euros o valor unitário de cada uma das 5000 acções
anteriormente já existentes, cada uma das quais passará, igualmente,
a ter o valor nominal de 5 euros.

Que em consequência dos actos atrás praticados dá a seguinte nova
redacção ao artigo 4.º do contrato social:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, é representado por 10 000 acções com o valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

Declara sob sua responsabilidade que o presente aumento de capital
se acha totalmente subscrito e realizado em dinheiro já entrado na
caixa social, não sendo exigível pela lei, pela deliberação ou pelo
contrato a realização de quaisquer outras entradas.

Conforme com o original.

21 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003811494

CONSTRUÇÃO FERREIRO & RODRIGUES, L.DA

Sede: Casalinho, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1991;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 5/20031020.

Certifico que foi efectuado o registo de nomeação de gerente de
Virgínia Maria da Silva, solteira, maior, em 21 de Janeiro de 2002.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2003794034

GONÇALVES LOPES & GASPAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2218;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/171003.

Aumento de capital e alteração parcial do pacto social

No dia 6 de Outubro de 2003, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim, licenciado António José Machado Nunes da Costa,
notário neste concelho, compareceram como outorgantes:

Manuel Gonçalves Lopes e mulher Maria Alice Gaspar dos Santos Lopes,
casados segundo o regime de comunhão de adquiridos, naturais da freguesia
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de Santiago de Litém, deste concelho, onde residem no lugar de Remessa,
contribuintes fiscais respectivamente n.os 113748698 e 191108669.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 7669037 de 18 de Outubro de 2002,
9157360 de 5 de Maio de 2003 ambos de Lisboa.

Declararam os outorgantes que são os únicos e actuais sócios, sen-
do o outorgante varão também gerente  da sociedade comercial por
quotas denominada Gonçalves Lopes & Gaspar � Construções, L.da,
pessoa colectiva n.º 504400282, com sede no lugar de Remessa, fre-
guesia de Santiago de Litém, concelho de Pombal, com o capital so-
cial de 12 469,95 euros, por redenominação automática, correspon-
dente à soma de duas quotas: uma no valor de 9975,96 euros, por
redenominação automática, pertencente ao outorgante varão e outra
no valor de 2493,99 euros, por redenominação automática perten-
cente à outorgante mulher, conforme certidão do registo comercial
que arquivo, sociedade esta matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Pombal sob o n.º 2218.

Que na referida qualidade de únicos sócios e uma vez que se encontram
liberadas as referidas quotas, deliberam aumentar pela primeira vez o capital
social da referida sociedade, para 25 000 euros, aumento este de
12 530,05 euros, em dinheiro, a subscrever pelos sócios do seguinte
modo: 10 024,04 euros, pelo outorgante varão e 2506,01 euros, pela
outorgante mulher, reforçando cada um deles, as quotas que já possuem,
ficando assim o outorgante varão com uma quota no valor de 20 000 euros
e a outorgante mulher com uma quota no valor de 5000 euros.

Declarou ainda o outorgante varão na referida qualidade de gerente
ter a sociedade recebido e ter dado portanto entrada na caixa social a
importância correspondente ao aumento de capital em causa.

Declararam ainda os outorgantes que, agora na referida qualidade
de únicos sócios da mesma sociedade, e em consequência do aumento
de capital atrás referido deliberam alterar o artigo 3.º do pacto social
da referida sociedade o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 25 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no
valor de 20 000 euros pertencente ao sócio Manuel Gonçalves Lopes
e outra no valor de 5000 euros, pertencente à sócia Maria Alice Gaspar
dos Santos Lopes.

Conforme com o original.

22 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003811796

NAVAL DECK � MANUTENÇÃO NÁUTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3483;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/101003.

Alteração parcial do contrato de sociedade

No dia 22 de Agosto de 2003, no Cartório Notarial de Proença-a-
-Nova, perante mim, Maria Helena Teixeira Marques Xavier, Segun-
da-Ajudante em substituição legal, por vacatura do lugar, compareceu
como outorgante Maria Somero, casada com Kari Juhani Somero, sob
o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Almagreira, concelho de Pombal, de nacionalidade finlandesa, habi-
tualmente residente em Munkkisaarenta, 4A, 16, 00150 Helsinki, Fin-
lândia, e acidentalmente na Rua de Santo amaro, 1, Serra da Boa
Viagem, freguesia de Buarcos, concelho da Figueira da Foz.

Que outorga na qualidade de única sócia da sociedade unipessoal por quotas
que usa a firma NAVAL DECK � Manutenção Náutica, Unipessoal, L.da,
com sede na Rua do Serradinho, lote A, lugar e freguesia de Buarcos, con-
celho da Figueira da Foz, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial da Figueira da Foz sob o n.º 2528, com o capital social de
7500 euros, número de identificação de pessoa colectiva 505153530, qua-
lidade e poderes que verifiquei por certidão comercial que arquivo.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 201093159 emitido em 16 de Novembro de 2001, pe-
los Helsinki Poliisilaitos da Finlândia.

Pela outorgante na qualidade em que outorga foi dito que delibera
alterar o n.º 1 do artigo 1.º da referida sociedade o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma NAVAL DECK � Manutenção
Náutica, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Travessa dos Topos, 7,
Guia, freguesia de Guia, concelho de Pombal.

2 � (Inalterado)

Conforme com o original.

20 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003811443

SOLDIPOM � COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS
E CONSUMÍVEIS PARA A INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1789;
inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3 número e data da apresentação: 8/
161003.

Redenominação e dissolução de sociedade

No dia 5 de Setembro de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Santa
Maria da Feira, perante mim, licenciado Luís Manuel Moreira de
Almeida, notário deste cartório, compareceram como outorgantes:

1.º António da Silva Gomes, casado com Maria dos Anjos Bértolo
Frade Silva Gomes, em comunhão de adquiridos, natural da freguesia
de Silvalde, concelho de Espinho, residente na Rua do Penedo Alto,
lote 4, rés-do-chão esquerdo, freguesia de Cernache, concelho de
Coimbra, titular do bilhete de identidade n.º 5080096 de 22 de Abril
de 2003, dos Serviços de Identificação Civil de Coimbra;

2.º Pedro Nuno Ferreira Gomes, casado com Regina Maria Fernandes
de Sousa, em comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Riomeão,
deste concelho, onde é residente na Rua da Fonte de Infesta, 25, rés-
-do-chão centro, titular do bilhete de identidade n.º 11169997 de 10 de
Outubro de 2001, dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito, que são os actuais e únicos sócios da sociedade
comercial por quotas, que usa a firma SOLDIPOM � Comércio de
Máquinas, Ferramentas e Consumíveis para a Indústria, L.da, com sede
na Zona Industrial da Formiga, em Pombal, pessoa colectiva
n.º 503801127, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Pombal sob o n.º 1789, com o capital social, integralmente subs-
crito e realizado nos termos da escrituração social de 400 000$, divi-
dido em duas quotas: uma no valor nominal de 350 000$, pertencente
ao sócio António da Silva Gomes e uma no valor nominal de 50 000$,
pertencente ao sócio Pedro Nuno Ferreira Gomes; qualidade que com-
provam face a uma certidão do registo comercial que arquivo.

Que pela presente escritura, nos termos da deliberação que tomam,
procedem à redenominação das quotas do capital social que passará a
ser representado por duas quotas: uma no valor nominal de
1745,79 euros, pertencente ao sócio António da Silva Gomes e uma
no valor nominal de 249,40 euros, pertencente ao sócio Pedro Nuno
Ferreira Gomes, o que se traduz num capital de 1995,19 euros.

Que tendo resolvido dissolver a sociedade, de comum acordo, pela
presente escritura, a dissolvem para todos os efeitos legais.

Declararam que as contas foram aprovadas e encerradas nesta data.

Conforme com o original.

21 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003811508

A COMERCIAL DE MADEIRAS DE POMBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1057;
inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6 números e data das apresenta-
ções: 10 e 11/161003.

Redenominação e dissolução de sociedade

No dia 5 de Setembro de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Santa
Maria da Feira, perante mim, licenciado Luís Manuel Moreira de
Almeida, notário deste cartório, compareceram como outorgantes:

1.º António da Silva Gomes, casado com Maria dos Anjos Bértolo
Frade Silva Gomes, em comunhão de adquiridos, natural da freguesia
de Silvalde, concelho de Espinho, residente na Rua do Penedo Alto,
lote 4, rés-do-chão esquerdo, freguesia de Cernache, concelho de
Coimbra, titular do bilhete de identidade n.º 5080096 de 22 de Abril
de 2003, dos Serviços de Identificação Civil de Coimbra;

2.º Pedro Nuno Ferreira Gomes, casado com Regina Maria
Fernandes de Sousa, em comunhão de adquiridos, natural da freguesia
de Riomeão, deste concelho, onde é residente na Rua da Fonte de
Infesta, 25, rés-do-chão centro, titular do bilhete de identidade
n.º 11169997 de 10 de Outubro de 2001, dos Serviços de Identifica-
ção Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito, que são os actuais e únicos sócios da sociedade
comercial por quotas, que usa a firma A Comercial de Madeiras de
Pombal, L.da, com sede na Zona Industrial da Formiga, em Pombal,
pessoa colectiva n.º 502419580, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Pombal sob o n.º 1057, com o capital social,
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integralmente subscrito e realizado nos termos da escrituração social
de 1 000 000$, dividido em duas quotas: uma no valor nominal de
900 000$, pertencente ao sócio António da Silva Gomes e uma no
valor nominal de 100 000$, pertencente ao sócio Pedro Nuno Ferreira
Gomes; qualidade que comprovam face a uma certidão do registo
comercial que arquivo.

Que pela presente escritura, nos termos da deliberação que tomam,
procedem à redenominação das quotas do capital social que passará a
ser representado por duas quotas: uma no valor nominal de
4489,18 euros, pertencente ao sócio António da Silva Gomes e uma
no valor nominal de 498,80 euros, pertencente ao sócio Pedro Nuno
Ferreira Gomes, o que se traduz num capital de 4987,98 euros.

Que tendo resolvido dissolver a sociedade, de comum acordo, pela
presente escritura, a dissolvem para todos os efeitos legais.

Declararam que as contas foram aprovadas e encerradas nesta data.

Conforme com o original.

21 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003811516

HILÁRIO DE JESUS DURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 804/
880229; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
20031024.

Certifico que foi efectuado o registo de redenominação do capital
social, conforme inscrição n.º 2 mencionada:

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 10/20031024 � Redenominação
do capital social para euros, mediante a alteração unitária e método
padrão.

ARTIGO 3.º

O capital social é  5486,78 euros, integralmente subscrito e realizado
em dinheiro, correspondendo à soma das seguintes quotas: 997,60 euros,
do sócio A; 997,60 euros, do sócio B; 1745,79 euros, do sócio C; e
1745,79 euros, do sócio D, referidos.

29 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2003794115

GABIMACO � CONSTRUTORA DE CARNIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 602;
inscrição n.º 4853 E-10; número e data da apresentação: 13/031017.

Dissolução de sociedade

No dia 31 de Julho de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Compe-
tência Especializada de Leiria, perante mim, licenciado Diamantino
Rodrigues Matias, respectivo notário, compareceram como
outorgantes:

1.º Manuel da Costa Soares, casado, natural da freguesia de Vermoil,
concelho de Pombal, residente no lugar de Martim Godim, Carnide,
Pombal, contribuinte fiscal n.º 131742663;

2.º Gabriel Ferreira Soares, casado, natural da freguesia de Monte
Redondo, concelho de Leiria, residente na Rua Principal, no lugar e
freguesia de Carnide, Pombal, contribuinte fiscal n.º 153341963.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade, respectivamente n.os 2445826, emitido em 8 de Feverei-
ro de 1993 e 2624089, emitido em 24 de Fevereiro de 2003 pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Os outorgantes declararam que, conforme verifiquei por uma cer-
tidão de teor de registo comercial, que me apresentara, são os únicos
sócios da sociedade comercial por quotas GABIMACO � Construto-
ra de Carnide, L.da, sem número de pessoa colectiva, com sede no
lugar de Palha Carga, freguesia de Carnide, concelho de Pombal, com
o capital social de 4987,98 euros, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Pombal sob o n.º 602, do livro C-2.

Que na referida qualidade, deliberam dissolver a referida sociedade,
que já cessou a sua actividade, tendo já sido liquidada todo o seu acti-
vo e passivo.

Que não existem quaisquer bens a partilhar, tendo as respectivas
contas sido encerradas e aprovadas nesta data.

Conforme com o original.

23 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003794026

FLANPRÉDIOS � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1659;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/201003.

Aumento de capital

No dia 23 de Julho de 2003, no Cartório Notarial de Alcobaça, pe-
rante mim, Dalila Maria de Figueiredo Guerra da Silva, primeira ajudan-
te em exercício, em virtude da notária Paula Cristina Rocha Teixeira
de Oliveira Sobreiros e a ajudante principal, Berta Pereira Damásio
Ferreira, se encontrarem de férias, compareceram como outorgantes:

1.º João Dias Martins e esposa, Albertina da Silva Henriques Martins,
casados sob o regime de comunhão geral, naturais, ele da freguesia e
concelho de Sever do Vouga, ela da freguesia de Santiago de Litém,
concelho de Pombal, residentes à Rua da Cidade de Springfield, lote 1,
na localidade de Cruz da Areia, freguesia e concelho de Leiria, contri-
buintes fiscais n.os 153342587 e 124228496.

2.º Nuno Miguel Henriques Martins, solteiro, maior, natural da fre-
guesia de Porto de Mós (S. Pedro), concelho de Porto de Mós, resi-
dente na morada dos primeiros, contribuinte fiscal n.º 200797719.

3.ª Raquel Maria Henriques Martins, solteira, maior, natural de
Angola, também residente com os primeiros outorgantes, contribuin-
te fiscal n.º 200797700.

4.º João Monteiro de Figueiredo Mascarenhas, divorciado, natural
da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, resi-
dente na Quinta da Aliceira, em Alcobaça, contribuinte fiscal
n.º 138713340.

5.ª Maria Helena Monteiro de Figueiredo Mascarenhas, divorciada,
natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, em cuja freguesia
reside na Rua do Padre António Vieira, 28, 1.º direito, em Lisboa,
contribuinte fiscal n.º 158896459.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade n.os 621472 de 25 de Novembro de 1999, 419374 de 11 de
Outubro de 2001, 11178511 de 1 de Fevereiro de 1999, 10075625 de
1 de Março de 2001, 4787946 de 5 de Dezembro de 2000 e 2327053 de
30 de Março de 1995, emitidos, os primeiro, segundo, terceiro e quarto
pelos Serviços de Identificação Civil de Leiria e os restantes por Lisboa.

Pelos primeiros, segundo e terceira outorgantes foi dito que são os únicos
sócios da sociedade comercial por quotas com a firma: FLANPRÉDIOS �
Compra e Venda de Propriedades, L.da, com sede no Edifício Pombal
Shopping, loja 2/23, em Pombal, pessoa colectiva n.º 503542725,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o
n.º 1659, com o capital social de 12 500 euros, distribuído por quatro
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: duas de 5000 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios João Dias Martins e
Albertina da Silva Henriques Martins; e duas de 1250 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Nuno Miguel Henriques
Martins e Raquel Maria Henriques Martins.

Que pela presente escritura, deliberam e procedem ao seguinte:
a) Elevam o capital social de 12 500 euros para 40 000 euros, sendo

o aumento de 27 500 euros, mediante a entrada de dois novos sócios
João Monteiro de Figueiredo Mascarenhas e Maria Helena Monteiro
de Figueiredo Mascarenhas, ora quarto e quinto outorgantes, subscre-
vendo cada um deles uma quota dos valores nominais de 15 000 euros
e 12 500 euros, respectivamente, quotas essas que serão preenchidas
com a transferência dos seguintes imóveis:

1 � Prédio rústico, sito à Aliceira Nova, freguesia e concelho de
Alcobaça, composto de terra de cultura de regadio hortícola com ár-
vores, com uma mina de água e um poço de água, designado por par-
cela A, omisso na matriz predial respectiva, mas já apresentada a
competente declaração para o pedido da sua inscrição em 21 de Ja-
neiro do corrente ano, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Alcobaça sob o n.º 1209, aí registada a aquisição a favor do quarto
outorgante pela inscrição G-1, com valor atribuído de 15 000 euros; e

2 � Prédio rústico, sito à Aliceira Nova, freguesia e concelho de
Alcobaça, composto de terra de cultura de regadio hortícola com ár-
vores, com uma mina de água e um poço de agua, designado por par-
cela B, omisso na matriz predial respectiva, mas já apresentada a
competente declaração para o pedido da sua inscrição em 21 de Ja-
neiro do corrente ano, descrito na Conservatória do Registo Predial
de Alcobaça, sob o n.º 1210, aí registada a aquisição a favor da quinta
outorgante pela inscrição G-1, com o valor atribuído de 12 500 euros.

O quarto outorgante preenche a sua quota com a transferência do
bem identificado sob o n.º 1; e a quinta outorgante preenche a sua
quota com a transferência do bem identificado sob o n.º 2.

b) Concomitantemente alteram o pacto social quanto ao seu arti-
go 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
da escrita social é de 40 000 euros e corresponde à soma de seis quo-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 9 � 12 de Janeiro de 2004 752-(47)

tas dos valores nominais e titulares seguintes: duas de 5000 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios João Dias Martins e Albertina
da Silva Henriques Martins; duas de 1250 euros, cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios, Nuno Miguel Henriques Martins e Raquel Maria
Henriques Martins; uma de 15 000 euros pertencente ao sócio João
Monteiro de Figueiredo Mascarenhas; e uma de 12 500 euros, perten-
cente à sócia, Maria Helena Monteiro de Figueiredo Mascarenhas.

Que não é exigível pela lei, pelo contrato e pela deliberação a re-
alização de outras entradas.

Verifiquei que o aumento de capital foi legalmente deliberado e está
a ser regularmente executado.

Pelos quarto e quinta outorgantes foi ainda dito que aceitam asso-
ciar-se nos termos do pacto social e da deliberação do aumento, as-
sim outorgaram.

Adverti os outorgantes de que este acto está sujeito a registo co-
mercial obrigatório, o qual deverá ser apresentado a registo no prazo
de três meses.

Arquivo: Relatório de verificação da entrada em espécie elaborado
pelo revisor oficial de contas, reportado a 27 de Junho de 2003;
Certidão do Registo Comercial, através da qual verifiquei a qualidade
de únicos sócios e restantes elementos da sociedade; e conhecimento
de sisa n.º 937, emitido no dia 22 de Julho de 2003, pela Repartição
de Finanças de Alcobaça.

Exibiram: Certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial de
Alcobaça, no dia 11 de Junho de 2003, comprovativa dos números das
descrições e inscrições respeitantes aos referidos imóveis; e dois duplica-
dos dos referidos pedidos de inscrição dos mesmos imóveis na matriz.

Foi feita aos outorgantes, a leitura desta escritura e a explicação
do seu conteúdo.

Relatório do revisor oficial de contas nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

Aos sócios da sociedade FLANPRÉDIOS, Compra e Venda e Ad-
ministração de Propriedades, L.da

Introdução.
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao artigo 28.º

do Código das Sociedades Comerciais relativamente às entregas por João
Monteiro de Figueiredo Mascarenhas, divorciado, natural da freguesia
de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Quinta
da Aliceira, em Alcobaça, contribuinte fiscal n.º 138713340 e Maria
Helena Monteiro de Figueiredo Mascarenhas, divorciada, natural da
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na
Rua do Padre António Vieira, 28, 1.º direito, em Lisboa, contribuinte
fiscal n.º 158896459, de bens nos valores respectivamente de 15 000 euros
e 12 500 euros para realização das quotas que irão subscrever pelos valo-
res nominais de 15 000 euros e 12 500 euros, também respectivamente,
no capital social da sociedade FLANPRÉDIOS, Compra, Venda e Admi-
nistração de Propriedades, L.da, pessoa colectiva n.º 503542725, com
sede no Edifico Pombal Shopping, loja 2-23, em Pombal, que irá ser
aumentado de 12 500 euros para 40 000 euros.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a se-
guir se descrevem:

2.1. Bem entregue por João Monteiro de Figueiredo Mascarenhas �
prédio rústico, situado em Aliceira Nova, Alcobaça, designado por
parcela A, composto por terra de cultura de regadio hortícola com
árvores, com uma mina de água e um poço de água, com a área de
6000 m2, confrontado do norte e poente com caminho, do sul com
parcela B e do nascente com caminho público, omisso na matriz
predial, desanexado do prédio n.º 32 209, fls. 38 v.º do livro de notas
para escrituras diversas n.º B-93, descrito na Conservatória do Regis-
to Predial de Alcobaça sob o n.º 1209/030224;

2.2. Bem entregue por Maria Helena Monteiro de Figueiredo
Mascarenhas � prédio rústico, situado em Aliceira Nova, Alcobaça,
designado por parcela B, composto por terra de cultura de regadio
hortícola com árvores, com uma mina de água e um poço de água,
com a área de 5000 m2, confrontado do norte com a parcela A, do
sul com Manuel Amado Lourenço, do nascente com caminho públi-
co, do poente com caminho, omisso na matriz predial, desanexado
do prédio n.º 32 209, fls. 38 v.º do livro de notas para escrituras di-
versas n.º B-93, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Alcobaça sob o n.º 1210/030224.

3 � Os bens foram por mim avaliados, de acordo com o critério
do justo valor, pelos valores a seguir indicados:

3.1. O bem pertencente a João Monteiro de Figueiredo Mas-
carenhas � prédio rústico, parcela A, foi avaliado em 15 000 euros;

3.2. O bem pertencente a Maria Helena Monteiro de Figueiredo
Mascarenhas � prédio rústico, parcela B, foi avaliado em
12 500 euros.

Responsabilidades.
4 � É de minha responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito.
5 � O meu trabalho foi efectuado de acordo com as Normas Téc-

nicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz e Revisão/Auditoria
(DRA) 841 � Verificação das Entradas em Espécie para Realização
de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado
e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre os valores das entradas que irão ser feitas atingem ou não o
valor nominal das quotas atribuídas aos sócios que irão efectuar tais
entradas. Para tanto, o referido trabalho incluiu:

5.1. A verificação da existência dos bens;
5.2. A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
5.3. A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos;
5.4. A avaliação dos bens.
6 � Entendo que o trabalho efectuado proporciona uma base acei-

tável para a emissão da minha declaração.
Declaração
7 � Com base no trabalho efectuado, declaro que os valores en-

contrados atingem o valor nominal das quotas atribuídas aos sócios
que efectuam tais entradas.

Adelino de Jesus Pereira Pego, revisor oficial de contas n.º 730

Conforme com o original.

23 de Julho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003794050

SANTOS & ISAQUE � ARTIGOS DE DESPORTO
E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3040;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/171003.

Cessão e unificação de quota e alteração de pacto

No dia 25 de Agosto de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Compe-
tência Especializada de Leiria, perante mim, Diamantino Rodrigues
Matias, notário do referido cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Isaque dos Santos e mulher Ana Paula Panão dos Santos, casa-
dos sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia
e concelho de Pombal, ela da freguesia de Sé Nova, concelho de
Coimbra, residentes na Avenida dos Heróis do Ultramar, 68, 3.º es-
querdo, na cidade de Pombal, contribuintes fiscais números, respecti-
vamente 225247585 e 208468200.

2.º António Gameiro da Silva, solteiro, maior, natural de França,
residente na Rua Direita, sem número de polícia, no lugar de Casal
Fernão João, freguesia e concelho de Pombal, contribuinte fiscal
n.º 170924882.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade, respectivamente n.os 11845367, emitido em 29 de Setem-
bro de 2000, 10870739, emitido em 12 de Setembro de 2001, e
8480523, emitido em 26 de Junho de 1999, todos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Declararam o primeiro outorgante varão e o segundo outorgante,
que são os únicos sócios da sociedade comercial por quotas, Santos &
Isaque � Artigos de Desporto e Vestuário, L.da, pessoa colectiva
n.º 505756137, com sede na Rua dos Bombeiros Voluntários de Pom-
bal, 25, na cidade, freguesia e concelho de Pombal, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Pombal, sob o n.º 3040, com
o capital social de 5000 euros, correspondente à soma de duas quotas,
do valor nominal de 2500 euros, cada, pertencente uma a cada um
dos sócios, conforme verifiquei por uma certidão de teor de registo
comercial, que me apresentaram.

Que a referida sociedade não possui bens imóveis.
Declararam os primeiros outorgantes que, com todos os direitos e

obrigações inerentes, por preço igual ao respectivo valor nominal,
que já receberam, cedem ao segundo outorgante a sua quota, possuída
pelo outorgante marido, renunciando o mesmo, no âmbito das condi-
ções deste contrato, às suas funções de gerente na dita sociedade.

O segundo outorgante declarou que aceita a presente cessão.
Que, estando as suas quotas liberadas e não lhes correspondendo

direitos e obrigações diversos, unifica a quota que ora adquiriu com a
quota que já possuía na sociedade, numa quota única, do valor nomi-
nal de 5000 euros.
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Que, na qualidade de sócio único da dita sociedade, delibera trans-
formar a dita sociedade em sociedade unipessoal por quotas, cujo
contrato social passa a ser o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa a ter a firma António Gameiro � Artigos
de Desporto e Vestuário, Unipessoal, L.da, com sede na Rua dos Bom-
beiros Voluntários de Pombal, 25, na cidade, freguesia e concelho de
Pombal.

2 � Por deliberação da gerência poderá a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e poderão
ser abertas sucursais, delegações, ou estabelecimentos, em qualquer local
do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio a retalho de artigos de des-
porto e vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, correspondente a uma quota de igual valor, perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá ao sócio, ou a não sóci-
os, designados em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A celebração de quaisquer negócios jurídicos entre a sociedade e o
sócio fica desde já autorizada, contanto que os mesmos sirvam para a
prossecução do objecto social da mesma sociedade.

Conforme com o original.

23 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003794018

LETIMOS � EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, S. A.

Sede: Rua do Professor Gonçalves Figueira, 20, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3358;
averbamentos n.º 3 e averbamento n.º 4 à inscrição n.º 3; números
e data das apresentações: 5 e 6/20031024.

Certifico que foi efectuado o registo de renúncia à administração
do presidente do conselho de administração Pedro Miguel de Barros
Falcão Ferreira, em 29 de Julho de 2003, tendo na mesma data sido
nomeado, em substituição, José Manuel Neves Vieira Marques.

29 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2003794107

ARTURCARMA � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 894;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/231003.

Doação de quota

No dia 22 de Setembro de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Fi-
gueira da Foz, perante mim, Fernanda da Fonseca Maurício Ferreira
da Silva, respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.os Artur Carvalho e mulher Lucília Catarino, casados sob o regi-
me da comunhão geral, naturais da freguesia de Louriçal, concelho de
Pombal, residentes no lugar de Claras, freguesia do Carriço, concelho
de Pombal, números de identificação fiscal 109869915 e 109869907.

2.º Artur Catarino de Carvalho, casado com Maria Ondina Simões
de Almeida Carvalho, sob o regime da comunhão de adquiridos, natu-
ral da freguesia de São Julião da Figueira da Foz, deste concelho, re-
sidente no dito lugar de Claras, número de identificação fiscal
113262833.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade números, respectivamente, 1630951 de 9 de Ja-
neiro de 1978, 4467148 de 20 de Janeiro de 1999 e 6898706 de 1 de
Setembro de 1997, todos emitidos por Lisboa.

E pelos primeiros outorgantes foi dito que, por conta da sua quota
disponível, doam ao segundo outorgante, seu filho, a quota do valor
nominal de 14 963,94 euros, de que o marido é titular na sociedade
comercial por quotas ARTURCARMA � Comércio de Madeiras, L.da,
número de identificação de pessoa colectiva 502136073, com sede no
dito lugar de Claras, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial de Pombal sob o n.º 894, com o capital social de 74 819,69 euros,
conforme verifiquei por uma certidão do registo comercial.

Que atribuem a esta doação valor igual ao valor nominal da quota.
Que o primeiro outorgante marido autoriza que o seu nome Artur

continue a fazer parte da firma, denominação.
Mais declarou o primeiro outorgante marido que em consequência

desta cessão renúncia à gerência que exercia na sociedade, e pelo se-
gundo outorgante foi dito que aceita a presente doação nos termos
exarados.

Conforme com o original.

28 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003794085

ANÍBAL PINTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 745;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 12/100703.

Cessão de quotas, unificações, e alteração parcial
do pacto 2244,59 euros, 1496,39 euros, 748,20 euros,

2992,79 euros, 2992,79 euros e 5985,58 euros

No dia 1 de Abril de 2003, no Cartório Notarial de Soure, perante
mim licenciada em direito Celeste Maria Raínho de Jesus Pita, a res-
pectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Aníbal Pinto e mulher, Matilde de Oliveira Lopes, números de
identificação fiscal 121296741 e 158771389, casados sob o regime
da comunhão geral.

2.º Noé de Oliveira Pinto, número de identificação fiscal
195744314, e mulher, Ana Vidal de Oliveira Pinto, casados sob o
regime da comunhão de adquiridos, ela natural de França.

3.º Fernando de Oliveira Pinto, número de identificação fiscal
172394716, e mulher, Maria Adélia Ferreira Batista Pinto, que tam-
bém usa e é conhecida apenas por Maria Adélia Ferreira Batista, ca-
sados sob o regime da comunhão de adquiridos, ela natural da fregue-
sia e concelho de Pombal.

4.º Aníbal de Oliveira Pinto, número de identificação fiscal
174154348, e mulher, Helena Maria Domingues Batista Pinto, que
também usa e é conhecida apenas por Helena Maria Domingues Ba-
tista, casados sob o regime da comunhão de adquiridos.

5.º Cremilde Lopes Pinto Caeiro, e marido, Jorge Manuel da Silva
Caeiro, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ele natural
da freguesia de concelho de Pombal.

Com excepção dos que fez referência em contrário, os outorgantes
são naturais da freguesia de Almagreira, concelho de Pombal, onde
todos residem no lugar de Barros da Paz.

Verifiquei as suas identidades, quanto aos Ana, Aníbal de Oliveira
Pinto e Cremilde por exibição das cartas de condução respectivamen-
te n.º C-518883 4, emitida pela Direcção de Serviços de Viação do
Centro aos 30 de Março de 1993, n.º C-218243 0, emitida pela Di-
recção Geral de Viação de Leiria aos 28 de Setembro de 2000, e n.º C-
413479 4, emitida pela Direcção Geral de Viação do Centro aos 6 de
Agosto de 1993, e quanto aos restantes por exibição dos bilhetes de
identidade respectivamente n.os 4254095, 7936266, 8232458,
4200892, 6590059, 8485448 e 7866204, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa aos 5 de Agosto de 1999, 22 de Setem-
bro de 1999, 21 de Fevereiro de 2001, 23 de Maio de 1997, 11 de
Janeiro de 1999, 17 de Julho de 1998 e 30 de Maio de 2000.

E disseram que eles outorgantes Aníbal Pinto, Noé de Oliveira Pinto,
Fernando de Oliveira Pinto e Aníbal de Oliveira Pinto são os únicos
sócios, e também os gerentes, da sociedade comercial por quotas que
gira com a firma Aníbal Pinto & Filhos, L.da, pessoa colectiva com o
número de identificação de pessoa colectiva 501809961, com sede
no Lugar de Barros da Paz, freguesia de Almagreira, concelho de
Pombal, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal
sob o n.º 745, com o capital social, integralmente realizado, de
5985,58 euros, dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de
3740,98 euros pertencente a ele primeiro outorgante, Aníbal, e três
iguais, cada uma do valor nominal de 748,20 euros, pertencentes uma
a cada um deles segundo, terceiro e quarto outorgantes, respectiva-
mente, Noé, Fernando e Aníbal.

Que pela presente escritura: ele primeiro outorgante divide aquela
sua identificada quota de 3740,98 euros em duas novas quotas, uma
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do valor nominal de 2244,59 euros, e uma do valor nominal de
1496,39 euros, e, autorizado por sua mulher, ela outorgante Matilde,
e pela sociedade aqui representada por todos os sócios, cede-as, com
todos os correspondentes direitos e obrigações, por preços iguais aos
respectivos valores nominais, já recebidos, e com renúncia à gerência
que vinha exercendo, a primeira ao terceiro outorgante, referido
Fernando, seu filho, e a segunda ao quatro outorgante, referido Aníbal,
também seu filho.

Que autoriza que o seu nome Aníbal Pinto se mantenha na firma social.
E ele segundo outorgante, autorizado por sua mulher, ela outorgante

Ana, e pela sociedade aqui representada por todos os sócios, cede,
com todos os correspondentes direitos e obrigações, e com renúncia
à gerência que vinha exercendo, a sua identificada quota do valor
nominal de 748,20 euros, por preço igual ao valor nominal, já rece-
bido, ao quarto outorgante, referido Aníbal.

Que eles terceiro e quarto aceitam as respectivas cessões nos ter-
mos exarados, e que cada um unifica as quotas adquiridas com aquela
que já possuíam numa só, e assim cada um fica a possuir uma quota
com o valor nominal de 2992,79 euros.

Que sendo os segundo, terceiro, quarto e quinta outorgantes os úni-
cos filhos deles primeiros outorgantes, conjuntamente com os respec-
tivos cônjuges dão os seus consentimentos às cessões acima referidas.

Que, sendo ao presente eles terceiro e quarto outorgantes, Fernando
e Aníbal, os únicos sócios da referida sociedade Aníbal Pinto &
Filhos, L.da deliberam, o que fazem por esta escritura alterar parcial-
mente o pacto da sobredita sociedade quanto ao artigo 3.º, e ao
n.º 2 do artigo 4.º, os quais passam a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5985,58 euros, e está distribuído por duas quotas iguais, cada uma
do valor nominal de 2992,79 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Fernando de Oliveira Pinto e Aníbal de Oliveira Pinto.

4.º

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

Conforme com o original.

20 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003811486

ALUMÍNIOS CASA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1186;
número e data da apresentação: PC 31/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003811664

GAMEIRO & RODRIGUES � BETONILHAS
PORTUGUESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 614;
número e data da apresentação: PC 31/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referente
ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003811672

ALUCARMÓVEL � CARPINTARIA E ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 692;
número e data da apresentação: PC 25/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referente
ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003811001

TRANSPORTES � CASAIS DO PORTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2878;
número e data da apresentação: PC 24/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003810994

FARMÁCIA PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 547;
número e data da apresentação: PC 22/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003810986

LABORATÓRIO DE AMÍLCAR PINHO � INDÚSTRIA
E COMÉRCIO QUÍMICO FARMACÊUTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 549;
número e data da apresentação: PC 23/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas re-
ferente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos
documentos.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003811680

JORDÃO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 942;
número e data da apresentação: PC 21/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003810978

VALGESSOS � GESSOS E REBOCOS PROJECTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2979;
número e data da apresentação: PC 20/20030601.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003810960

CAFIMA � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3310;
número e data da apresentação: PC 84/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

29 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811940



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 9 � 12 de Janeiro de 2004752-(50)

EVOSIL � PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1341;
número e data da apresentação: PC 57/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas re-
ferente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos
documentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811915

O ROSSIO � CAFÉ SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1081;
número e data da apresentação: PC 56/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811923

VICTOR JORGE CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1967;
número e data da apresentação: PC 54/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811931

DEROVO � DERIVADOS DE OVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1536/
940907; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 11/
20030929.

Certifico que foi efectuado o registo de nomeação dos órgãos sociais.
Inscrição n.º 8; apresentação n.º 11/20030929 � Nomeação de

órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � António Violante Afoito

(Aviava); administradores: Manuel Sobreiro Ferreira (CacII), Manuel
Ferreira (Uniovo), Leitão Amaro (Nutroton), José Carlos Damas
(Damasovo).

Conselho fiscal: presidente � Isidro Pereira Rodrigues das Neves
(Ovopor); 1.º secretário: Jorge José Rodrigues Fernandes (Zezerovo);
revisor oficial de contas, Fernando Amaro. Revisor oficial de contas
suplente: Matos e Soares, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representado por Manuel Alberto Gaspar Soares.

Data da deliberação: 6 de Março de 2003.

10 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2003811311

PINTURAS E DECORAÇÕES GAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 931;
número e data da apresentação: PC 10/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas re-
ferente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos
documentos.

21 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811087

CONSTRUÇÕES TORRADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2131;
número e data da apresentação: PC 15/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas re-
ferente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos
documentos.

21 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811095

J. BRINDES � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1422;
número e data da apresentação: PC 19/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas re-
ferente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos
documentos.

21 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811109

TÉCNICAS DE PAVIMENTOS EUROPEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1576;
número e data da apresentação: PC 18/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

21 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811117

CARPINTARIA MECÂNICA GUIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 139,
C-1; número e data da apresentação: PC 17/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

21 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811125

ANTÓNIO CALDAS, REVESTIMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1058;
número e data da apresentação: PC 16/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

21 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811133

ANTÓNIO GOMES & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3030;
número e data da apresentação: PC 26/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

21 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811524

GAMEIRO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2745;
número e data da apresentação: PC 33/20030625.
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Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

21 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811532

SUPERMERCADO DA PADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2857;
número e data da apresentação: PC 35/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811559

VULCAL VULCANIZAÇÕES E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1131;
número e data da apresentação: PC 39/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811567

J. CORREIA � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1664;
número e data da apresentação: PC 42/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003810854

TRANSPORTES F. J. GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2278;
número e data da apresentação: PC 40/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811842

MATERMAÇA � TRANSPORTES DE MERCADORIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2442;
número e data da apresentação: PC 37/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811575

TRANSPORTES JORGE GAMEIRO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2495;
número e data da apresentação: PC 36/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811583

GESTLINA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1241;
número e data da apresentação: PC 34/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811591

TIL � TECTOS E ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1401;
número e data da apresentação: PC 38/20030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques.

2003811605

SOPESSOAL � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EM CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1451;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/030926.

Dissolução de sociedade

No dia 15 de Setembro de 2003 neste Cartório Notarial de Ansião
perante mim licenciada Maria da Graça Damasceno Passos Coelho
Tavares, notário deste concelho, compareceram como outorgantes:

Manuel Jorge da Ponte e Maria Celeste Pereira de Sousa da Ponte,
casados entre si sob o regime de comunhão de adquiridos, naturais ele
da freguesia de São Simão de Litém, concelho de Pombal, e ela da
freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes, residentes na
Urbanização Fonte Nova, lote 55, em Pombal, números de identifi-
cação fiscal respectivamente 136911153 e 136911161.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição que fizeram
dos seus bilhetes de identidade respectivamente n.º 7188175 e
n.º 3984302 ambos emitidos em 8 de Maio de 2003 por Lisboa.

E por eles foi dito que são os únicos e actuais sócios e gerentes (o que
verifiquei por uma certidão de registo comercial que arquivo), da socieda-
de comercial por quotas com sede naquela morada da Urbanização Fonte
Nova, lote 55, em Pombal sob a firma SOPESSOAL � Prestação de
Serviços de Construção Civil, L.da, pessoa colectiva n.º 503125601,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o
n.º 1451 com o capital social integralmente realizado em dinheiro e
automaticamente redenominado de 1995,19 euros, no qual cada um de-
les é titular de uma quota no valor nominal, de 997,60 euros.

Que pela presente escritura, de comum acordo, dissolvem a referi-
da sociedade para todos os efeitos legais a partir de hoje, declarando
que a mesma não possui qualquer activo nem passivo e considerando-
-se liquidada, tendo as respectivas contas sido aprovadas hoje.

Conforme com o original.

9 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003811257

ICERCAL � INDÚSTRIA CERÂMICA ALBERGARIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 206;
número e data da apresentação: PC 51/20030625.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 9 � 12 de Janeiro de 2004752-(52)

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003811613

LISBOA
ALENQUER

TRANSPORTES J. G., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1599/
000803; identificação de pessoa colectiva n.º 505040832;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/031029.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerência por
parte da não sócia Maria do Céu da Costa Ferreira Monteiro Franco,
por renúncia, com efeitos reportados a 24 de Outubro de 2003.

Conferida está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da luz
Araújo Pereira de Oliveira. 2006130684

RJJ � OTA CARGAS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 741/
920210; identificação de pessoa colectiva n.º 502697598; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 1/031022.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo a importância do aumento realizado em dinheiro
subscrita pelo sócio, António Rafael Vicente de Sousa, casado com
Maria Luísa Henriques de Sousa, em comunhão geral, com a quantia
de 41 081,74 euros; pela sócia, Ana Maria Henriques de Sousa da Sil-
va, casada com Jorge Fernando Rodrigues da Silva e Sousa, em comu-
nhão geral, com a quantia de 58 040,87 euros, e dada nova redacção
aos artigos 3.º e 5.º, que fica sendo a seguinte:

3.º

O capital social é de 150 000 euros, está integralmente realizado e
é representado por duas quotas iguais de 75 000 euros, tituladas uma
por cada um dos sócios.

5.º

1 � Os gerentes serão designados em assembleia geral, que lhes
atribuirá ou não remuneração.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, é necessária, e suficiente, a intervenção de um gerente
possuidor da necessária capacidade profissional.

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

Conferida está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 2006130641

FERINÁCIO � CONSTRUÇÕES CIVIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1238/
971016; identificação de pessoa colectiva n.º 503977098; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/031024.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, traduzida
na nova redacção do artigo 2.º e aditamento de um § único e arti-
go 5.º, que fica sendo a seguinte:

2.º

A Sociedade passa a ter a sua sede na Urbanização Quinta do Bra-
vo, lote 101, 3.º esquerdo, no lugar de Paredes, freguesia de Santo
Estevão, concelho de Alenquer.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar filiais e su-
cursais em todo o território nacional.

5.º

A gerência da Sociedade será exercida pelo sócio único Fernando
António de Melo Inácio, já nomeado gerente, e pela não sócia Tere-
sa Paula Teixeira Gomes Inácio, casada, residente na Urbanização
Quinta do Bravo, lote 101, 3.º esquerdo, no lugar de Paredes, fregue-
sia de Santo Estevão, concelho de Alenquer, que é, desde já nomeada
gerente.

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

Conferida está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 2006130668

TRANSPORTES TRINTA PAUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 993/
941229; identificação de pessoa colectiva n.º 503322911;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: (of.) 2, 3, 4 e 6/031022.

Certifico:
1.º Que foi registada a cessação das funções de gerência por parte

da ex-sócia Ana Paula da Conceição Ferreira Cipriano, por renúncia
em 8 de Outubro de 2003.

2.º Que foi registada a alteração parcial do contrato, traduzida na
nova redacção dos artigos 1.º (seu n.º 1), 3.º e 5.º, que fica sendo a
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade usa a firma Transportes Trinta Paus, L.da, e tem
a sua sede na Rua da Portela, 4, no lugar de Preces, freguesia de
Cadafais, concelho de Alenquer.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 70 000 euros, está integralmente realizado e
é representado por três quotas, uma de 23 800 euros, titulada pelo
sócio Francisco António Madeira Caeiro, uma de 23 100 euros, titu-
lada pelo sócio Fernando Paulo de Almeida da Conceição Boa Morte,
e outra de 23 100 euros, titulada pelo sócio António Faria David.

ARTIGO 5.º

Os gerentes serão designados em assembleia geral, que lhes atribui-
rá ou não remuneração, sendo suficiente a intervenção de um gerente
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Em 8 de Outubro de 2003, fica designado gerente o sócio, Francis-
co António Madeira Caeiro, divorciado.

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

Conferida está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 2006130587

CUBO RÚSTICO � COMÉRCIO DE MÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2200/
031021; identificação de pessoa colectiva n.º 505006650; data de
entrega de documentos: 031023.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 2006139657
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CUBO RÚSTICO � COMÉRCIO DE MÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2200/
031021; identificação de pessoa colectiva n.º 505006650; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/031021.

Certifico que foi registada a alteração integral do contrato da
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cubo Rústico � Comércio de
Móveis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização João Santos Pi-
nho Brilha, 56, no lugar e freguesia de Carregado, concelho de
Alenquer.

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

ARTIGO 2.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pela sócia.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação, exporta-
ção e representação de mobiliário, artigos de decoração e iluminação.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 � É gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

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

Conferida está conforme.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 2006139037

ORANGE DISTRI � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS DE CONSUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2201/
031021; identificação de pessoa colectiva n.º P 505502704; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/031021.

Certifico que em 10 de Julho de 2003, entre Vítor Manuel Bernardo
Lopes e Maria Emília Ginguerra Cabral, casados entre si em comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Orange Distri � Sociedade Distri-
buidora de Produtos de Consumo, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua das Oliveiras, lote 3, em
Albarrois, freguesia de Triana, concelho de Alenquer.

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 distribuição de produtos alimen-
tares e de consumo.

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, cada
uma do valor nominal de 2500 euros e uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade compete aos sócios ou a 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 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

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 defi-
nitivamente matriculada.

Conferida está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 2006130633

ADA � ÁGUAS DE ALENQUER, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2202/
031023; identificação de pessoa colectiva n.º P 506353397; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031023.

Certifico que em 7 de Outubro de 2003 foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto da sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ADA � Águas de Alenquer, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Carneiro, Carapinha,
freguesia de Triana, concelho de Alenquer.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sede da
sociedade pode ser deslocada para qualquer outro local dentro do
mesmo concelho.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto:
a) A exploração e gestão conjunta dos serviços públicos munici-

pais de abastecimento de água para consumo público e de recolha e
rejeição de efluentes na área do Município de Alenquer.

b) A realização de todas as obras necessárias à execução do Plano
de Investimentos da Concessionária.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 1 500 000 euros, encontrando-se reali-
zado em 450 000 euros, devendo o remanescente, na importância de
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um 1 050 000 euros ser realizado de acordo com as chamadas do
conselho de administração, feitas por escrito, mediante carta regista-
da, com aviso de recepção, com a antecedência mínima de 60 dias
relativamente ao momento de realização das entradas.

2 � O capital social será representado por 300 000 acções
nominativas com o valor nominal de 5 euros cada uma, emitidas em
títulos de 1, 10, 50, 100, 1000 ou múltiplos de 1000 acções podendo
também revestir forma escritural.

3 � No caso de serem emitidos títulos, serão os mesmos assinados
por dois administradores, podendo a assinatura ser de chancela por
eles autorizada.

4 � As acções nominativas poderão ser convertidas em acções ao
portador por deliberação de accionistas, caso tal conversão não seja
proibida por lei.

5 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto, até ao
montante máximo de metade do capital social, nos termos e condi-
ções definidos na deliberação dos accionistas.

6 � Por deliberação dos accionistas, as acções preferenciais pode-
rão ser sujeitas a remição, devendo esta ser feita pelo valor nominal
das acções, eventualmente acrescido de um prémio determinado pela
mesma deliberação.

7 � O aumento de capital poderá ser efectuado pela emissão de
novos títulos ou mediante alteração do valor nominal dos títulos.

ARTIGO 5.º

1 � A transmissão de acções nominativas, a título oneroso ou
gratuito, e ainda que entre accionistas, carece de consentimento da
sociedade, e ulterior preferência dos restantes accionistas na propor-
ção das acções que possuírem.

2 � Para os efeitos estipulados no precedente número, o accionis-
ta que pretenda transmitir as suas acções nominativas, a título onero-
so ou gratuito, deverá notificar por escrito o conselho de administra-
ção indicando, com suficiente precisão, os elementos essenciais da
transacção, designadamente, a quantidade de acções que pretende trans-
mitir, o preço unitário de cada acção, a identidade do transmissário e,
sendo caso disso, as condições de pagamento, as garantias oferecidas
e recebidas.

3 � Recebida a comunicação a que alude o número anterior, o
conselho de administração deverá deliberar sobre o consentimento, nos
30 dias imediatamente seguintes, considerando-se que este é tacitamen-
te prestado se a sociedade não se pronunciar dentro desse prazo.

4 � No caso de recusar licitamente o consentimento, a sociedade
obriga-se a fazer adquirir as acções por outra pessoa, incluindo algum
ou alguns dos demais accionistas, nas condições de preço e pagamen-
to solicitadas, salvo nos casos referidos na parte final da alínea c) do
n.º 3 do artigo 329.º do Código das Sociedades Comerciais; o prazo
eventualmente estabelecido para a aquisição em causa só começa a
contar após a aprovação da referida transmissão pela concedente.

5 � Sendo prestado, tácita ou expressamente, o consentimento
pelo decurso do prazo, poderão os restantes accionistas exercer o
direito de preferência na aquisição daquelas acções na proporção das
acções de que sejam já detentores.

6 � Para os efeitos do precedente número, o conselho de admi-
nistração recebida a comunicação a que alude o n.º 2, notificará, num
prazo máximo de 15 dias, os demais accionistas, dos elementos es-
senciais da transmissão para que foi solicitado consentimento, dis-
pondo estes de 60 dias após recepção da mesma para comunicar por
escrito ao accionista transmitente se pretendem, ou não exercer o
seu direito de preferência, sob pena de, nesse prazo nada dizendo, se
considerar que renunciaram ao mesmo.

7 � Na alienação de acções próprias da sociedade, dispõem os
accionistas de direito de preferência, na proporção das acções de que
forem titulares no capital daquela, aplicando-se, com as necessárias
adaptações, o disposto na presente cláusula.

8 � A transmissão de acções nominativas depende ainda de prévia
autorização pela concedente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos accionistas suprimentos e/ou prestações
acessórias em espécie ou dinheiro, até ao montante global de
2 650 000 euros, remunerados ou não, por meio e nos termos de delibe-
ração da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações e outros títulos de dívi-
da nos termos autorizados por lei.

2 � Os accionistas terão preferência na subscrição de obrigações,
na proporção das acções que possuírem, nos termos do artigo 367.º
do Código das Sociedades Comerciais.

3 � Às obrigações emitidas pela sociedade aplica-se o disposto no
n.º 5 do artigo 4.º

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

A assembleia geral é constituída pelos accionistas que tiverem di-
reito a, pelo menos, um voto, deliberando sobre as matérias que lhe
sejam atribuídas por lei ou pelos estatutos e sobre as que não estejam
compreendidas nas atribuições de outros órgãos, podendo fazê-lo so-
bre as matérias de gestão, a pedido do conselho de administração.

ARTIGO 9.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente,
um vice-presidente e um secretário, eleitos por esta de entre os acci-
onistas ou outras pessoas, sendo reelegíveis.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral serão eleitos por um
período de quatro anos civis, contando-se como completo o ano civil
da sua designação e manter-se-ão em funções até à substituição, sem
prejuízo dos casos de destituição ou renúncia.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral de accionistas deverá ser convocada sempre que
a lei o determine ou o conselho de administração ou o fiscal único
entendam conveniente.

ARTIGO 11.º

As assembleia gerais serão convocadas por cartas registadas, dirigidas
aos accionistas e expedidas com, pelo menos, 21 dias de antecedência
relativamente à data da reunião.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral pode deliberar em primeira convocação
desde que estejam presentes ou representados accionistas que dete-
nham, pelo menos, dois terços do capital social, podendo no aviso
convocatório fixar-se logo uma data para a reunião da assembleia geral,
para o caso de a mesma não poder reunir-se na data inicialmente
marcada por falta de quórum constitutivo, devendo entre as duas da-
tas indicadas mediar mais de 15 dias.

2 � Em segunda convocação a assembleia pode deliberar seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados e o capital
por eles representado.

3 � A cada acção corresponde um voto.
4 � Será exigida maioria absoluta dos votos expressos para as

deliberações sobre as seguintes matérias:
a) Eleição ou destituição de titulares de órgãos sociais;
b) Entrada de terceiras entidades no capital da empresa, nomeada-

mente através da transmissão de acções nominativas a terceiros.
5 � Será exigida maioria de dois terços dos votos expressos para

as deliberações sobre as seguintes matérias:
a) Aprovação de relatórios de gestão e contas;
b) Autorização de transmissão de acções nominativas entre accio-

nistas;
c) Alteração do contrato de sociedade e realização de prestações

suplementares.
6 � Será exigida maioria de quatro quintos dos votos expressos

para as deliberações sobre as seguintes matérias:
a) Projectos de fusão, de cisão, de dissolução, de liquidação e de

transformação da sociedade;
b) A não distribuição de metade dos lucros legalmente distribuíveis,

exceptuando-se os casos resultantes da aplicação do modelo de finan-
ciamento aprovado pelo conselho de administração e contratado com
os bancos financiadores.

7 � O disposto no presente artigo não dispensa a obtenção da prévia
autorização da concedente e das entidades financiadoras que, no caso,
seja necessária.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 13.º

1 � A gestão da sociedade é assegurada por um conselho de admi-
nistração de cinco membros.

2 � Os administradores são designados por um período de quatro
anos civis contando-se como completo o ano civil da sua designação,
sendo reelegíveis.

3 � Os administradores poderão ou não ser remunerados, confor-
me for deliberado pela assembleia geral.

4 � As remunerações dos administradores serão fixadas pela
assembleia geral, ou por uma comissão de vencimentos por aquela
nomeada.
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ARTIGO 14.º

1 � O presidente do conselho de administração será designado pela
assembleia geral que eleger o conselho.

2 � O conselho de administração poderá delegar num ou mais
administradores ou numa comissão executiva formada por um núme-
ro ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 15.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador-delegado, dentro dos limi-

tes da delegação;
c) Pela assinatura de procurador, no âmbito do mandato que lhe

tenha sido conferido.
ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração deverá reunir-se pelo menos uma
vez em cada trimestre, ou sempre que for convocado pelo presidente
ou por dois administradores, sendo as convocatórias feitas por escri-
to com uma antecedência mínima de oito dias, salvo se se tratar de
reuniões com periodicidade fixa estabelecida em acta anterior e devi-
damente aprovada, caso em que é dispensada a convocatória.

2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador mediante carta dirigida ao presidente, a
qual pode ser remetida por telefax.

3 � O conselho de administração pode reunir-se sem observância
de formalidades de convocação, desde que estejam presentes todos os
membros e todos manifestem a vontade de que o conselho se consti-
tua e delibere sobre determinados assuntos.

4 � Qualquer administrador poderá votar por correspondência,
podendo ser utilizado o telefax para esse efeito.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 17.º

A fiscalização da empresa será exercida por um fiscal único e res-
pectivo suplente, os quais serão revisores oficiais de contas, ou so-
ciedades de revisores oficiais de contas, eleitos por um período de
quatro anos, sendo reelegíveis.

CAPÍTULO VI

Aplicação de resultados

ARTIGO 18.º

A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros da socieda-
de, depois de retiradas as importâncias necessárias para o fundo de
reserva legal, sem prejuízo do disposto na artigo 12.º

CAPÍTULO VII

Dissolução e partilha

ARTIGO 19.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos no
artigo 141.º do Código das Sociedades Comerciais, observando-se o
disposto nos artigos 146.º e seguintes do referido Código.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 20.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

ARTIGO 21.º

Ficam desde já designados como titulares dos órgãos sociais, para o
quadriénio de 2002 a 2006, as seguintes pessoas:

1 � Assembleia geral:
1.1 � Presidente da mesa da assembleia geral � Roberto Marques

Pinto da Silveira, divorciado, residente na Avenida do General Norton
de Matos, 17, 7.º direito, Miraflores, Algés.

1.2 � Vice-presidente da mesa da assembleia geral: João Cerejo
Pragosa, casado, residente na Rua do Brejo, 5, Amieira, Batalha.

1.3 � Secretária da mesa da assembleia geral: Carla da Conceição
Afonso Correia, casada, com domicílio profissional em Lisboa, Ave-
nida da Liberdade, 110, 5.º, Lisboa.

2 � Administração:
2.1 � Presidente do conselho de administração � Diogo Manuel

Mena Faria de Oliveira, solteiro, maior, residente em Lisboa, Rua de
Angola, 5, 1.º esquerdo, Lisboa.

2.2 � Vogais do conselho de administração: Francisco Lima Sarai-
va da Maia e Moura, casado, residente na Rua do Tejo, 56, 4.º A,
esquerdo, Rebelva, Parede; Sophie Anne Marie Thérèse Lemazurier
Pinto Coelho, casada, residente na Rua do Grémio Lusitano, 21, 2.º
direito, Lisboa; José Miguel Neves Moreira Maia, casado, residente
na Rua de José Estêvão, 83-E, 5.º direito, em Lisboa; João Cerejo
Pragosa, casado, residente na Rua do Brejo, 5, Amieira, Batalha.

3 � Fiscalização:
3.1 � Fiscal único efectivo: Bernardes Sismeiro e Associados, So-

ciedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede no Edifício
Caravelas, Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, 5.º direito, em Lisboa, re-
presentado por José Manuel Santos Costa, revisor oficial de contas,
casado, residente na Rua de Maria Machado, 18, 9.º D, Alfornelos,
Amadora.

3.2 � Fiscal único suplente: Carlos Marques Bernardes, revisor
oficial de contas, casado, residente na Avenida de Fontes Pereira de
Meio, 42, 2.º A, Lisboa.

ARTIGO 22.º

1 � Os administradores são dispensados da prestação de caução nos
termos do n.º 3 do artigo 396.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Que fica o conselho de administração da sociedade desde já
autorizado a celebrar, em nome e representação desta, o contrato de
concessão da exploração e gestão dos serviços públicos de distribui-
ção de água e de drenagem de águas residuais de Alenquer, com a
Câmara Municipal de Alenquer, antes de efectuado o registo definiti-
vo da sua constituição, nos termos do artigo 19.º, n.º 1, alínea d)
Código das Sociedades Comerciais, e a movimentar o depósito bancá-
rio do capital social em dinheiro para fazer face às despesas de consti-
tuição da sociedade e à aquisição de bens necessários à sua actividade.

Conferida está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 2006130650

VINIMECA � SOCIEDADE AGRÍCOLA
DE CABEÇO MECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2194/
031007; identificação de pessoa colectiva n.º P506653870; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/031007.

Certifico que em 18 de Setembro de 2003, entre Alberto Manuel
Ferreira Correia Carvalho e Maria de Lurdes Maurício Carvalho Cor-
reia casados entre si em comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos se-
guintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma VINIMECA � Sociedade Agrícola de
Cabeço Meca, L.da e tem a sua sede na Rua de Vaz Monteiro, 77,
lugar e freguesia de Carregado, concelho de Alenquer.

§ 1.º A gerência da Sociedade poderá deslocar livremente a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

§ 2.º A gerência poderá igualmente criar agências, delegações e
sucursais em todo o território nacional, sem necessidade de delibera-
ção de qualquer órgão social.

2.º

A Sociedade tem por objecto agricultura na área de produção viní-
cola, seu comércio, armazenamento e distribuição de vinhos e deriva-
dos, outras culturas não especificadas, importação e exportação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas no valor nominal de 2500 euros
cada, pertencente uma a cada sócio.

§ 1.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante máximo de 10 vezes o capital social, na
proporção das respectivas quotas e nas condições a estabelecer em
assembleia geral.

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

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os
sócios, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a Sociedade em todos os seus actos e contratos,
em operações bancárias de crédito e de débito, bem como em juízo e
fora dele, é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

5.º

Na cessão de quotas a estranhos, a Sociedade em primeiro lugar e
os demais sócios em segundo lugar têm direito de preferência, pelo
que lhes deverá ser comunicado o negócio por carta registada, com
identificação do interessado, preço e condições pretendidas.

§ único. O direito de preferência apenas será usado no prazo de
30 dias, a contar da comunicação.

6.º

Quando a lei não exija outras formalidades, as reuniões da
assembleia geral serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos
sócios, com pelo menos, 15 dias de antecedência.

7.º

 A Sociedade poderá amortizar as quotas nos seguintes casos:
1 � Por falecimento de um sócio, de acordo com os herdeiros.
2 � Em situações de falência, insolvência ou interdição de um

sócio, judicialmente decretada e não suspensa.
3 � Em caso de iminente e efectiva penhora, arresto, arrolamen-

to ou providência cautelar que tenha por objecto qualquer quota, ou
desde que por qualquer forma a quota fique sujeita a depósito ou admi-
nistração judicial.

4 � Não optando pela amortização da quota, e enquanto a mesma
se mantiver indivisa, os herdeiros de um sócio falecido nomearão um
de entre si que a todos represente na Sociedade.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, para fazer face a despesas de instalação da Sociedade,
compra de material e equipamentos, e outras relacionadas com o
objecto social.

Conferida está conforme.

3 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2006130544

LUSONASH � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2107/
030127; identificação de pessoa colectiva n.º 502832150; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/031008.

Certifico que foi registado a alteração parcial do contrato, traduzida
na nova redacção do corpo do artigo 1.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LUSONASH � Importação e
Exportação, L.da, e tem a sua sede no Pavilhão 2, Parque Industrial,
Quinta do Chacão, Casais Novos, freguesia de Santo Estevão, conce-
lho de Alenquer.

§ único. (Mantém-se.)

Ficam depositados na pasta da sociedade, em epígrafe, o relatório
de gestão, as contas de exercício e demais documentos da prestação
de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício de 2002.

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

Conferida está conforme.

3 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2001410590

MARINA MACHADO � CABELEIREIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2197/
031015; identificação de pessoa colectiva n.º P506584887; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/031015.

Certifico que em 21 de Julho de 2003 foi constituída a sociedade
em epígrafe pela única sócia Marina Sofia da Silva Moreira Machado,
casada com Paulo Jorge Machado Silva, em comunhão de adquiridos,
que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marina Machado � Cabeleireiro,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Quinta Nova, blo-
co A-1, loja 1, lugar e freguesia do Carregado, concelho de Alenquer.

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 cabeleireiro, comércio de
artigos de cabeleireiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia deliberar.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada 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.

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.

Conferida está conforme.

28 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 2006130579

R. MARTINHO & V. CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2195/
031010; identificação de pessoa colectiva n.º P506524361; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/031010.

Certifico que em 9 de Outubro de 2003, entre Vanderlei Manuel
Freitas Correia, casado com Célia Maria Ferreira da Silva Correia, em
comunhão de adquiridos, e Rufino Manuel da Silva Martinho casado
com Ana Cristina Ferreira da Silva Martinho, em comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma R. Martinho & V. Correia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Correia
Baharem, 15, rés-do-chão, loja, no lugar e freguesia do Carregado,
concelho de Alenquer.

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.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias em veículos com peso bruto igual ou inferior a 3500 Kg.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao 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, 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 Vanderlei Manuel Freitas
Correia.

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 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.

Conferida está conforme.

27 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 2001411146

AMADORA

SICMAN � SIEMENS & J. CURVELO, SERVIÇOS
DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

AEROPORTUÁRIAS, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 914/
030814; identificação de pessoa colectiva n.º 506559637; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/030814.

Certifico que entre Siemens, S. A. e J. Curvelo, L.da, foi constituí-
do o agrupamento complementar de empresas, cujo contrato se rege
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

Firma

O Agrupamento Complementar de Empresas adaptará a denomi-
nação SICMAN � Siemens & J. Curvelo, Serviços de Operação e
Manutenção de Instalações Aeroportuárias, A. C. E.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � O Agrupamento Complementar de Empresas terá por objecto
a prestação de serviços de operação e manutenção de instalações
aeroportuárias.

2 � Acessoriamente o agrupamento complementar de empresas
poderá ter por fim acessório a realização e partilha de lucros, que
serão distribuídos pelas agrupadas de acordo com a participação de
cada uma no agrupamento.

3 � Para a prossecução do seu objecto, o Agrupamento Comple-
mentar de Empresas poderá contratar serviços de terceiros e pessoal
próprio e colocará à disposição dos seus membros os meios necessá-
rios à facilitação e desenvolvimento das respectivas actividades eco-
nómicas e à melhoria e aumento dos seus resultados, podendo, para o
efeito, o agrupamento contratar com as próprias agrupadas.

ARTIGO 3.º

Capital

1 � O Agrupamento Complementar de Empresas não terá capital.

ARTIGO 4.º

Sede

1 � A sede do Agrupamento Complementar de Empresas será na
Rua dos Irmãos Siemens, 1 e 1-A, freguesia da Venteira, concelho da
Amadora.

ARTIGO 5.º

Duração

O Agrupamento Complementar de Empresas terá a duração neces-
sária à execução do seu objecto e extinguir-se-á quando da completa
realização do mesmo.

ARTIGO 6.º

Participação das agrupadas

A participação de cada agrupada no agrupamento será a seguinte:
a) SIEMENS � 95%.
b) J. CURVELO � 5%.

ARTIGO 7.º

Contribuições das agrupadas

1 � No que respeita à realização do objecto previsto no n.º 1 do
artigo 2.º, as agrupadas têm o dever de disponibilizar ao Agrupamen-
to os meios técnicos e administrativos de actuação e suportar os seus
custos de funcionamento, na proporção das suas participações no
mesmo.

2 � Constituem encargos do Agrupamento as despesas permanen-
tes com a sua instalação e funcionamento.

ARTIGO 8.º

Responsabilidade

1 � O Agrupamento assumirá a responsabilidade por actos prati-
cados, em seu nome, pelas agrupadas, com vista à sua constituição.

2 � A agrupada que satisfizer o direito de credores do agrupamen-
to além da parte que lhe competir tem direito de regresso contra a
outra agrupada, na parte que a esta compete.

ARTIGO 9.º

Direito de Informação

Qualquer agrupada terá o direito de, a qualquer momento, obter
todas as informações sobre todas as actividades do Agrupamento, bem
como de consultar os livros de escrituração e outros documentos do
mesmo.
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ARTIGO 10.º

Dever de confidencialidade e exclusividade

1 � As agrupadas ficam obrigadas ao dever de confidencialidade
relativamente a toda a informação trocada no âmbito da actividade
do agrupamento.

2 � Aos membros do agrupamento é permitida actividade concor-
rente com a deste.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral das agrupadas reunir-se-á sempre que for
necessário e pelo menos uma vez até ao dia 31 de Março de cada
ano, para aprovação das contas do exercício e eleição de novos cor-
pos sociais.

2 � A assembleia geral será convocada pela administração por
iniciativa própria, ou mediante requerimento de qualquer dos mem-
bros do Agrupamento.

3 � Para efeitos da segunda parte do número anterior, a adminis-
tração terá de convocar a assembleia para um dos 21 dias seguintes à
data da recepção do requerimento.

4 � A convocatória será dirigida a cada membro com, pelo menos,
15 dias de antecedência, e dela deverá constar a ordem de trabalhos.

5 � Cada membro da assembleia geral disporá de um número de
votos igual à respectiva participação da agrupada que o nomeou, in-
dicado no artigo 6.º poder-se-á fazer representar por simples carta.

6 � Os membros do conselho de administração, quando não re-
presentem uma agrupada nos termos do número anterior, poderão
assistir, sem direito de voto, às reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Deliberações

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
dos votos emitidos.

2 � A assembleia geral, devidamente convocada, pode deliberar seja
qual for o número de empresas agrupadas presentes ou representadas.

3 � Das reuniões serão lavradas actas em livro aberto para o efei-
to, as quais serão assinadas pelos representantes das agrupadas pre-
sentes na reunião.

ARTIGO 13.º

Conselho de administração

1 � O Agrupamento será administrado por três administradores,
os quais são eleitos na assembleia geral anual por um período de um
ano, a qual fixará o seu número.

2 � Os administradores, designados conforme o número anterior,
não têm direito a remuneração.

3 � As funções cessarão imediatamente desde que o membro que
o haja designado deixe de fazer parte do Agrupamento.

4 � Ficam, desde já, designados administradores para o ano 2003 as
pessoas indicadas no contrato constitutivo do presente Agrupamento.

ARTIGO 14.º

Vinculação

O Agrupamento obriga-se, em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente, pela assinatura conjunta de dois administradores, de um admi-
nistrador e um procurador, ou por procurador ou procuradores, nestes
casos nos termos das procurações.

ARTIGO 15.º

Fiscalização da gestão

A assembleia geral designará um revisor oficial de contas ou uma
sociedade de revisores para fiscalizar a gestão e dar parecer sobre as
contas.

ARTIGO 16.º

Ano social

O ano social é o civil excepto se a administração designar outro
período e obtiver as autorizações legais para a sua utilização.

ARTIGO 17.º

Admissão de empresas agrupadas

A entrada de novos membros para o Agrupamento terá de ser
aprovada em assembleia geral, por deliberação unânime das agru-
padas.

ARTIGO 18.º

Exoneração

1 � Um membro do Agrupamento poderá livremente exonerar-se
em qualquer momento, desde que estejam integralmente cumpridas as
obrigações por ele assumidas.

2 � A exoneração produzirá efeitos 20 dias depois de aviso à ad-
ministração por carta registada com aviso de recepção.

ARTIGO 19.º

Exclusão

1 � À assembleia geral competirá deliberar sobre a exclusão de
algum agrupado, por unanimidade dos seus membros, não se conside-
rando o voto do excluído quando:

a) O membro deixe de exercer a actividade económica para a qual
o Agrupamento serve de complemento;

b) For declarado falido ou insolvente;
c) Estiver em mora na contribuição que lhe caiba para as despesas

do agrupamento, depois de notificado pela administração, em carta
registada, para satisfazer o pagamento no prazo que lhe seja fixado,
e que nunca será inferior a 30 dias;

d) Deixar de cumprir injustificadamente os contratos que outorgar
com o agrupamento;

e) Em geral, praticar actos que, pela sua gravidade, sejam conside-
rados pela assembleia geral contrários ao contrato de agrupamento e
seus objectivos;

f) Passar a estar sob o domínio de sócio(s) ou accionista(s) diferen-
tes dos actuais, que não seja(m) membro(s) do Agrupamento.

2 � A empresa agrupada excluída obriga-se a prestar às outras
empresas agrupadas tudo o que tiver ou o máximo que lhe for possí-
vel prestar, no sentido de permitir a estas, ou a terceiros, a execução
da prestação incumprida, nas melhores condições.

ARTIGO 20.º

Dissolução

A dissolução do Agrupamento operar-se-á nos casos e termos pre-
vistos na lei e ainda por deliberação unânime dos agrupados.

ARTIGO 21.º

Interpretação e integração

1 � O presente contrato é elaborado e interpretado de acordo com
a lei portuguesa aplicável.

2 � Todas e quaisquer questões ou litígios que se suscitem quanto à
interpretação, execução e validade do presente contrato que não possam
ser resolvidos amigavelmente, serão decididos por recurso à arbitragem.

3 � O tribunal arbitral será composto por três árbitros, sendo que
cada uma das agrupadas designará um árbitro e o terceiro árbitro, que
presidirá, será designado por comum acordo dos outros dois.

4 � Se os três árbitros não estiverem designados no prazo de 30 dias
após a verificação de uma situação de litígio, pode qualquer das partes
nele envolvidas solicitar a nomeação do árbitro em falta à Associa-
ção Comercial de Lisboa/Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa,
sendo essa nomeação efectuada de acordo com as normas estabelecidas
no regulamento de arbitragem do seu centro de arbitragem.

5 � A arbitragem decorrerá em Lisboa, no âmbito da Associação
Comercial de Lisboa, reger-se-á pelo regulamento referido no n.º 4, e
os árbitros decidirão segundo os contratos aplicáveis e a lei portuguesa.

6 � Cada parte adiantará as despesas com o seu próprio árbitro,
sendo as do árbitro presidente adiantadas em partes iguais.

A parte perdedora suportará as despesas com a arbitragem de acor-
do com a tabela vigente naquela câmara.

No omisso, aplicar-se-á as normas do regulamento do Centro de
Arbitragem atrás referido.

Ficam nomeados para o ano de 2003:
Pela Siemens � Eduardo Rui Cabrita Sobral e Mauro Aparecido

Colin e pela J. Jurvelo � José António Campos Curvelo.

Conferido e conforme.

29 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003719903

SIEMENS E EFACEC, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 637/
030127; identificação de pessoa colectiva n.º 506447650; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/030122.
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Certifico que entre SIEMENS, S. A. e a EFACEC, Serviços de Manu-
tenção e Assistência, S. A. foi constituída a sociedade em epígrafe,
cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede social

1 � O Agrupamento Complementar de Empresas adopta a deno-
minação SIEMENS e EFACEC, A. C. E.

2 � A sede do Agrupamento é na Rua dos Irmãos Siemens, 1-1A,
2720-093 Amadora, concelho da Amadora, podendo ser transferida
para qualquer outro local mediante deliberação do conselho de admi-
nistração.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � O Agrupamento tem por objecto a prestação de serviços de
manutenção de edifícios, equipamentos e ambiente nas instalações da TAP.

2 � Acessoriamente, o Agrupamento pode ter por objecto a rea-
lização e partilha de lucros.

ARTIGO 3.º

Capital

O Agrupamento Complementar de Empresas é constituído sem
capital próprio.

ARTIGO 4.º

Duração

O Agrupamento terá a duração necessária à realização do seu ob-
jecto e extingue-se quando da completa realização do mesmo.

ARTIGO 5.º

Participação das agrupadas

1 � A contribuição das sociedades agrupadas para os encargos do
Agrupamento é a seguinte:

SIEMENS, S. A. � 62%.
EFACEC, Serviços de Manutenção e Assistência, S. A. � 38%.
2 � As contribuições das sociedades agrupadas concretizam-se

mediante a disponibilização de meios humanos, de equipamento, de
materiais e prestação de serviços ou colocação de activos financei-
ros, ao Agrupamento.

3 � Os resultados obtidos nos apuramentos de contas, anuais ou
final, serão percebidos ou suportados pelas sociedades agrupadas de
acordo com as percentagens indicadas no n.º 1.

ARTIGO 6.º

Receitas e despesas

1 � São receitas do Agrupamento todas as quantias recebidas da
entidade adjudicante ou de terceiros, seja a que título for.

2 � Sempre que as receitas ou as disponibilidades temporárias do
Agrupamento sejam insuficientes para cobrir as despesas relacionadas
com a sua instalação, actividade e gestão, nas quais se incluem, no-
meadamente, as responsabilidades e encargos relativos a fornecedores e
subcontratados, bem como os correspondentes à prestação de cauções
ou celebração de contratos de seguro, as sociedades agrupadas serão
chamadas a contribuir para tais despesas nas proporções estabelecidas
no n.º 1 do artigo 5.º, caso a referida insuficiência não seja suprida através
do recurso, pelo A. C. E., a outras formas de crédito previamente apro-
vadas pela assembleia geral.

3 � Compete ao conselho de administração deliberar sobre a ne-
cessidade, montante e data de efectivação das contribuições referidas
no número anterior.

ARTIGO 7.º

Órgãos

1 � O Agrupamento dispõe dos seguintes órgãos: assembleia geral
das sociedades agrupadas; conselho de administração.

2 � Os representantes das agrupadas na assembleia geral e os
membros do conselho de administração não terão direito a remunera-
ção pelo exercício de suas funções no Agrupamento.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por um representante de cada
uma das sociedades agrupadas.

2 � Na assembleia geral cada sociedade agrupada terá direito a um
número de votos igual à respectiva percentagem de participação
indicada no artigo 5.º, n.º 1.

3 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por unani-
midade de votos.

4 � A assembleia geral, além dos casos previstos na lei, reunirá
por convocação de qualquer uma das sociedades agrupadas ou do con-
selho de administração, sendo a convocação respectiva feita por es-
crito e com antecedência mínima de 15 dias.

5 � São da competência da assembleia, alem das previstas na lei e
neste contrato, as matérias seguintes:

Alterações aos estatutos.
Aprovação do regulamento interno elaborado pelo conselho de

administração, bem como as suas alterações.
Entrada de novos membros para o Agrupamento, bem como a

exclusão de qualquer membro.
Dissolução do Agrupamento e aprovação das contas de liquidação.
Repartição, se for o caso, de lucros e prejuízos do Agrupamento.

ARTIGO 9.º

Conselho de administração

1 � A administração do Agrupamento será exercida por adminis-
tradores, tendo cada uma das sociedades agrupadas o direito à no-
meação de duas pessoas singulares como administrador, que exercerão
o cargo em nome individual.

2 � Os dois membros do conselho de administração nomeados por
cada agrupada terão conjuntamente direito a um número de votos igual
à percentagem de participação indicada no artigo 5.º, n.º 1, da res-
pectiva agrupada que tenha nomeado tais membros para o conselho.

3 � No conselho de administração as deliberações serão tomadas
por unanimidade de votos.

4 � Compete ao conselho de administração, além do fixado na lei
e no presente contrato, exercer os mais amplos poderes de gerência
e a representação do Agrupamento, em juízo e fora dele, bem como
praticar todos os actos tendentes à realização do seu objecto.

5 � O Agrupamento obriga-se pela assinatura conjunta de dois
administradores de agrupadas diferentes, de um administrador e de um
procurador constituído pelo conselho de administração para a prática
de certos e determinados actos, ou de dois procuradores constituídos
pelo conselho de administração também para a prática de certos e
determinados actos.

6 � O conselho de administração reunirá trimestralmente ou sem-
pre que for convocado, por escrito, por qualquer um dos administra-
dores ou nos termos do contrato e da lei, devendo a convocatória ser
recebida com a antecedência mínima de cinco dias, sendo lavradas
actas de todas as reuniões.

ARTIGO 10.º

Direcção do A. C. E.

1 � Compete à direcção do A. C. E. promover a execução das
deliberações do conselho de administração e supervisionar a execução
dos trabalhos e ainda representar o Agrupamento nas relações com o
dono de obra e com terceiros.

2 � A direcção do A. C. E. pode, mediante prévio consentimento
escrito do conselho de administração, negociar alterações aos contra-
tos celebrados com o dono da obra ou com terceiros.

3 � A direcção do A. C. E. tem o direito de estar presente e a
participar nas reuniões do conselho de administração, embora sem
direito a voto.

4 � Sempre que estejam em causa aspectos de especial importân-
cia para a normal prossecução da actividade do Agrupamento, confe-
re-se à direcção do A. C. E. o direito de convocação do conselho de
administração nos termos contratuais.

ARTIGO 11.º

Regulamento interno do A. C. E.

A organização do Agrupamento e a respectiva actividade obedece-
rão ao disposto no acordo parassocial assinado pelos representantes
legais de cada agrupada.

ARTIGO 12.º

Contabilidade

1 � O Agrupamento terá a sua contabilidade própria que será ela-
borada em modo e termos semelhantes aos das sociedades comerciais.

2 � Serão abertas contas bancárias do Agrupamento, nas quais darão
entrada, obrigatoriamente, todas e quaisquer importâncias recebidas.

3 � Para a movimentação das contas bancárias é necessária a as-
sinatura conjunta de dois administradores de agrupadas diferentes, de
um administrador e um procurador ou de procuradores, nestes casos
nos termos da procuração.
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ARTIGO 13.º

Responsabilidade

1 � As sociedades agrupadas são solidariamente responsáveis, nos
termos legais, pelas obrigações e dívidas do Agrupamento, salvo cláusula
em contrário expressa nos contratos celebrados com credores deter-
minados.

2 � Na ordem interna das suas relações, a responsabilidade dos
membros do Agrupamento atribuir-se-á, entre os mesmos, na pro-
porção das suas participações no Agrupamento, tal como previstas
no artigo 5.º

3 � O disposto no número anterior não prejudica a responsabili-
dade individual de cada um dos membros perante o Agrupamento ou
demais membros, relativamente a todos os actos ou omissões gerado-
res de responsabilidade contratual ou extracontratual, encargos e des-
pesas em que tenham incorrido com a consequente efectivação do di-
reito de regresso contra o membro faltoso; não são admitidas reclamações
por lucros cessantes entre as agrupadas, salvo nos casos de dolo ou
negligência grosseira.

ARTIGO 14.º

Actividade dos membros

É reconhecida aos membros do Agrupamento a liberdade de pros-
seguirem o exercício das suas actividades próprias.

ARTIGO 15.º

Exoneração e exclusão

1 � Qualquer membro do Agrupamento pode exonerar-se nos ca-
sos previsto na lei, desde que notifique o conselho de administração
com a antecedência mínima de 60 dias e, simultaneamente, satisfaça
perante o Agrupamento as responsabilidades apuradas à data da exo-
neração, sem prejuízo do disposto no n.º 5.

2 � A exclusão de qualquer membro do Agrupamento tem lugar
quando se verifique o incumprimento culposo das suas obrigações, sem
prejuízo dos demais casos e nos termos previstos na lei ou neste con-
trato, e ainda quando qualquer uma das sociedades agrupadas se en-
contrar em situação de interrupção de actividade, ou em relação à
qual se verifiquem os pressupostos legais que imponham a sujeição ao
processo especial de recuperação de empresa ou de falência, ou tenha
sido mesmo objecto de requerimento de um desses pedidos, tal como
definido no Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, na redacção que
lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro, ou em
legislação que lhe suceda.

3 � Qualquer um dos membros do Agrupamento poderá ser excluí-
do do mesmo, caso passe a estar dependente, nos termos previstos
no n.º 2 do artigo 486.º do Código das Sociedades Comerciais, de só-
cios ou accionista distintos dos actuais.

4 � Em sede de liquidação da participação da agrupada que vier a
ser excluída, nada caberá no entanto à faltosa relativamente aos lu-
cros e perdas que vierem a resultar da execução do remanescente da
prestação de serviços referida no artigo 2.º, que nesse caso será assu-
mido por outra ou outras agrupadas que, essas sim, suportarão os res-
pectivos custos e terão exclusivo direito aos respectivos resultados.

5 � A exclusão de uma agrupada e a liquidação da respectiva par-
ticipação, previstos nos números antecedentes, não excluirá nem di-
minuirá em nenhum caso a sua responsabilidade, ficando aquela sem-
pre obrigada ao ressarcimento dos eventuais prejuízos causados ao A.
C. E., à outra agrupada ou a terceiros, decorrentes dos factos que lhe
sejam imputáveis, e bem assim ao reembolso de quaisquer importân-
cias com que o mesmo A. C. E. ou a outra agrupada tenha que entrar
por efeito de responsabilidade contratual ou de solidariedade das agru-
padas para com a entidade adjudicante, sendo tais indemnização e/ou
reembolso compensáveis com as importâncias que caberiam à faltosa
em resultado da liquidação da sua participação no A. C. E.

ARTIGO 16.º

Dissolução e liquidação

A dissolução e a liquidação do Agrupamento terão lugar nos casos
e termos legalmente previstos, mediante deliberação unânime dos
membros.

ARTIGO 17.º

Arbitragem

1 � Todas e quaisquer questões ou litígios que se suscitem quanto
à interpretação, execução e validade do presente contrato, bem como
de quaisquer outros acordos celebrados no âmbito do Agrupamento
entre as sociedades agrupadas, serão obrigatoriamente submetidos à
tentativa de conciliação a realizar entre as administrações das
signatárias.

2 � Todas as questões emergentes do presente contrato que não
sejam resolvidas amigavelmente pelas partes nos termos do numero
anterior, serão submetidas a arbitragem.

3 � O Tribunal Arbitral será constituído por um árbitro escolhido
por cada uma das partes em litígio, competindo a esses árbitros desig-
nar outro independente, que presidirá e que terá, em caso de empate,
voto de qualidade.

4 � O Tribunal Arbitral:
a) Funcionará na cidade de Lisboa;
b) Designará entre os seus membros o relator do processo;
c) Distribuirá pelas partes, na proporção de vencido, as custas da

arbitragem, compreendendo as remunerações dos árbitros e todas as
demais despesas e encargos do processo.

5 � No caso de falta de acordo das partes quanto a essa matéria,
o objecto do litígio a submeter à decisão arbitral será definido pela
parte que requerer a arbitragem, bem como o que resultar da eventual
apresentação de pedidos reconvencionais pela parte requerida.

6 � Em tudo o mais, não regulado no presente artigo, aplicar-se-
á o disposto na Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto.

ARTIGO 18.º

Lei aplicável

Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente
contrato observar-se-á o disposto na legislação aplicável, nomeada-
mente na Lei n.º 4/73, de 4 de Junho, e no Decreto-Lei n.º 430/73,
de 25 de Agosto.

Conferido e conforme.

7 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2003311254

AZAMBUJA

IBERBATERIAS � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 600;
identificação de pessoa colectiva n.º 504738208; data da apresen-
tação: 22102003.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência aos exercícios de 2001 e 2002 tendo ficado
depositados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2003364897

TRANSPORTES VARGAS FORMIGO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 751;
identificação de pessoa colectiva n.º 506213692; data da apresen-
tação: 28102003.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2002 tendo ficado deposita-
dos em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva
Ferrão. 2003581596

VITORINO & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 452;
identificação de pessoa colectiva n.º 502705884; data da apresen-
tação: 28102003.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2002 tendo ficado deposita-
dos em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva
Ferrão. 2003581600



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 9 � 12 de Janeiro de 2004 752-(61)

CASCAIS

J. FRANCISCO & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 000 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/030307.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Francisco & Conceição, L.da, e
terá a sua sede no Largo da Estação, 8, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e, bem assim, criar su-
cursais, filiais, agências ou outras formas e locais de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: venda por grosso e a retalho de produ-
tos alimentares, bijuterias, utilidades domésticas, brinquedos, artigos de
higiene e limpeza, artigos de decoração e brindes, importação e exporta-
ção e representações.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros e encontra-se dividido em duas
quotas: uma, no valor nominal de 7500 euros, pertencente ao sócio
José Francisco da Conceição Henriques, e a outra, no valor nominal
de 5000 euros, pertencente à sócia Maria da Conceição Leite Ferreira
Henriques.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo só-
cio José Francisco da Conceição Henriques, que fica desde já nomea-
do gerente.

2 � Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assinatura
do gerente nomeado.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas a não sócios, no todo ou em parte,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro
lugar e os sócios, em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá amor-
tizar qualquer quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que possa conduzir

à sua arrematação ou venda judicial da quota, ou quando esta seja
incluída em massa falida;

c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que
não for adjudicado ao seu titular;

d) Morte ou interdição;
e) Exclusão ou oneração do sócio titular da quota.
2 � O valor da amortização da quota, salvo no caso da alínea a)

do número anterior, se a lei não dispuser de outro modo, será o que
resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares de capital, até ao montante global de 12 500 euros.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, mediante deliberação tomada em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exigir outra forma, são
convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios, com a antece-
dência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003255206

CAPIALVES � CONSTRUÇÃO CIVIL E INDÚSTRIA
DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 026 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 42/030313.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CAPIALVES � Construção Civil
e Indústria de Alumínios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial Cabra Figa,
lote 12, D, Albarraque, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo 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 na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim; a indústria de construção civil
para venda e prestação de serviços; o estudo, concepção, desenvolvi-
mento e comercialização por conta própria ou alheia, de projectos imo-
biliários e turísticos; a transformação, reparação e montagem de estrutu-
ras de alumínio e ferro.

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 sócia.

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 necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

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 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.
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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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003231218

CARLOS MELO � PRODUÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 001 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/030307.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Melo � Produções Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Regueira do Tanque,
Casa do Alecrim, em Fontanelas, freguesia de São João das Lampas,
concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em produção, organização e repre-
sentação artísticas, musicais e audiovisuais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal pertencente ao
único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, ficado desde já nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do gerente.

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.

Disposição transitória

O gerente fica, desde já, autorizado a levantar o capital social de-
positado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Assim o disse e outorgou, declarando ainda que não é titular de
qualquer outra sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003175342

CONSMARTUR, CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 013 (Sintra);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/030311.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONSMARTUR, Construções e
Obras Públicas, L.da, e tem a sua sede no Largo da Ribeira, 4, Ribeira
de Rio Cões, freguesia de São João da Lampas, concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção, edificação, terrapla-
nagens, obras públicas e transportes inerentes, bem como outras ac-
tividades conexas.

3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado, e
acha-se dividido em duas quotas, no valor nominal de 25 000 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Artur Miguel Domingues
e Dinair Ribeiro Costa Domingues.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao limite de 100 000 euros.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Artur Miguel
Domingues e Dinair Ribeiro Costa Domingues, que desde já ficam
nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade e dos restantes sócios, aos quais por esta ordem, é reservado o
direito de preferência.

6.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com objecto e
natureza diferentes e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003273409

UZMAH � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 020 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/030312.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma UZMAH � Construção Civil, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Gonçalves Zarco, 6, 1.º esquerdo, freguesia
de Queluz, concelho de Sintra.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar livremente a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar ou extinguir filiais, sucursais ou
outras formas de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

2.º

O objecto social consiste em construção civil e obras públicas e
outras obras especializadas de construção.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 939,89 euros, e corresponde à soma de duas quotas de: uma do valor
nominal de 18 704,92 euros, do sócio Paulo Alexandre de Sousa Dias;
outra do valor nominal de 6234,97 euros da sócia Uzmah Shujat Alves.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios Paulo
Alexandre de Sousa Dias e Uzmah Shujat Alves, os quais ficam desde
já nomeados gerentes.

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

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da soci-
edade, que terá direito de preferência em primeiro lugar e os sócios
não cedentes em segundo lugar.
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6.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com objec-
to e natureza diferentes do seu e em agrupamentos complementares
de empresas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003273514

FUN ÁREA � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 315-
A (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504934066;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: (of.) e 12/030617.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, apresentação n.º of./030617 �

Cessação de funções de gerentes de David António Canas Magalhães
e Vera Maria Neto Ferreira Magalhães, por renúncia em 29 de Maio
de 2003.

Inscrição n.º 7, apresentação n.º 12/030617 � Alteração parcial
do contrato.

Artigos alterados: n.º 2 do 1.º; n.º 1 do 3.º; n.os 2 e 4 do 4.º

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de Octávio Pato, sem
número de polícia, Entreposto Friosãomarcos, gabinete 4, na fregue-
sia do Cacém, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Ivelise Gracia Araújo
Gulgel Costa.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2003165843

ESCOLA DE CONDUÇÃO LÍDER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 012 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 37/030311.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Escola de Condução Líder, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de Vasco da Gama, 41, em Mem Martins,
freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

2 � Por decisão da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A criação ou encerramento de sucursais, delegações ou quais-
quer outras formas locais de representação depende da deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, correspondente à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 8333,34 euros, do sócio Luís Pedro da Costa Santos; e
duas dos valores nominais de 8333,33 euros, uma de cada um dos sócios

Fernando Manuel Pereira Brandão e António Armando do Nascimento
Silva Cordeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem por objecto o ensino de condução automóvel.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre entre sócios, fican-
do autorizada a divisão para o efeito.

2 � Nos demais casos, a cessão depende do prévio consentimento
da sociedade, exarado em acta, e se for onerosa, esta e os restantes
sócios, por esta ordem, têm direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � Para além das situações previstas na lei a sociedade poderá
autorizar quotas nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando for objecto de penhora, arresto, arrolamento ou qual-

quer outro procedimento judicial ou administrativo;
c) Por falecimento do seu titular.
2 � A contrapartida da amortização será o valor que à quota

corresponder face ao último balanço aprovado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois gerentes.
2 � A gerência da sociedade será ou não remunerada, conforme

vier a ser deliberado em assembleia geral, podendo a remuneração
consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da
sociedade.

3 � Ficam designados gerentes todos os sócios.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003273190

VALENTIMAR � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 035 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
030318.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
VALENTIMAR � Comércio de Peixe, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de Diu, lote 2, cave, no lugar e fregue-
sia de Agualva, concelho de Sintra.

2 � A gerência pode deliberar a deslocação da sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e a criação de su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de representação
onde entender.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, uma
de cada um dos sócios António Fernando Pereira Dantas e Maria
Leonor Pereira de Jesus Ramos Valentim.

ARTIGO 4.º

O objecto social consiste no comércio de pescados.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora e quando for incluída
em massa falida ou insolvente.

ARTIGO 6.º

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

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
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3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003135154

JSX � PROJECTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO
TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 036 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/030318.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Pacto social

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JSX � Projectos, Instalações e
Manutenção Técnicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 25 de Abril, 154, 1.º B,
em Massamá, concelho de Sintra.

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.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços em
projectos e montagens de instalações especiais, eléctricas e mecâni-
cas, venda de material informático, eléctrico e mecânico, fiscaliza-
ção e certificação de obras, reparações de construção civil.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, será remunerada e
ficará afecta ao sócio José Atércio Souza Xavier, desde já designado
gerente.

2 � A sociedade fica obrigada com a intervenção desse gerente.
3 � Não é permitido ao gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de fa-
vor, fianças e actos análogos.

ARTIGO 5.º

Por morte de qualquer sócio a sociedade continuará com os herdei-
ros do falecido.

ARTIGO 6.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas as
reservas legais, têm o destino que a assembleia deliberar dar-lhes,
podendo ser usado para constituição ou reforço de quaisquer fundos
julgados convenientes.

ARTIGO 7.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre; as cessões totais
ou parciais a título oneroso a favor de não sócios dependem do con-
sentimento prévio da sociedade.

A divisão de quotas é permitida entre herdeiros de sócios falecidos
ou contitulares de quotas.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Se esta for objecto de penhor, arresto, penhora, arrolamento ou

outra providência que possibilite a sua venda judicial ou for dada em
caução de obrigações que os seus titulares assumam sem que a presta-
ção de tal garantia seja autorizada pela sociedade;

c) Interdição ou falência do seu titular;
d) Morte do seu titular;
e) Se o sócio exercer, por conta própria ou alheia, actividade

concorrencial com a sociedade.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003260986

DARK MUSIC PRODUCTIONS
EDIÇÃO DE OBRAS ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 065 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
030326.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dark Music Productions � Edição
de Obras Artísticas, L.da, e tem a sua sede na Rua do Amor Perfeito, 5,
rés-do-chão, lado direito, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede da
sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação social onde e quando julgar conve-
niente, em território nacional ou no estrangeiro.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades mesmo que estas tenham o objecto diverso do seu, e inte-
grar agrupamentos complementares de empresas, constituir associa-
ções em participações e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a edição e comercialização de obras
artísticas, promoção e divulgação das mesmas, importação e exporta-
ção destes, agenciamento dos artistas a si vinculados e actividades afins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e está dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, uma de cada um dos sócios Octávio Manuel da Costa
Custódio e José Carlos Lopes da Costa.

2 � Podem ser exigidas prestações suplementares de capital, me-
diante deliberação tomada por unanimidade pelos sócios, até ao mon-
tante de 2500 euros.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, que vencerão juros ou não, mediante prévia deliberação
tomada em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

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

2 � Ficam, desde já, designados gerentes os sócios Octávio Ma-
nuel da Costa Custódio e José Carlos Lopes da Costa.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.
4 � A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado

em assembleia geral, podendo tal remuneração consistir, no todo ou
em parte, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão e divisão total ou parcial de quotas a não sócios
depende sempre do consentimento prévio da sociedade.

2 � Nas cessões onerosas a sociedade em primeiro lugar, e os só-
cios não cedentes em segundo, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais, pode
ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do titular;
b) Ocorrendo penhora, arrolamento ou arresto, ou quando, por

qualquer motivo, se deva proceder à arrematação ou adjudicação judi-
cial da quota;
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c) Se ocorrer o falecimento do seu titular;
d) Por falência do seu titular;
e) Por exclusão do seu titular;
f) Se a quota for cedida sem o consentimento da sociedade sendo

este devido;
g) Em caso de partilha da quota, por divórcio ou separação de bens

se esta não for adjudicada ao respectivo titular.
2 � Se a lei não dispuser imperativamente de modo diverso, nos

casos previstos nas alíneas b), c), f) e g) a amortização será efectuada
pelo valor que para a quota amortizada resultar de balanço especial
organizado para o efeito, e nos casos previstos nas alíneas d) e e), a
contrapartida da amortização será igual ao valor nominal da quota.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003120874

EPIMOVE � ESTUDOS, PROJECTOS E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5725/
900201 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502296887;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 43/030131.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Junho de 1998.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003124764

CHROME � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 647/
980113 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504060210;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 44/030131.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º do contrato social que pas-

sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CHROME � Serviços de Informá-
tica, L.da

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos e equipa-
mentos informáticos, prestação de serviços na área de informática e
internet. Construção de sites. Transporte e distribuição de mercado-
rias (com peso bruto igual ou inferior a 3,5 t).

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais va-
lores constantes do activo é de 25 000 euros, e corresponde à soma de
duas quotas uma de 12 250 euros do sócio Duarte Manuel Barreleiro Diogo
e outra de 12 750 euros da sócia Prazeres da Ascenção Morais Gomes Diogo.

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, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003124861

NOVASSEMBLAGEM � BRINDES, DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 337/
000302 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504708660;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 2/030131.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 2/030131 �
Cessação de funções da gerente: Maria Leonor Calado Maia Mendes
Cristóvão, por renúncia em 31 de Agosto de 2002.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003124373

ALBALAC � TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 108/
001017 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504991426;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e data das apresen-
tações: (of.) 31 e 32/030131.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, (of.) apresentações n.os 31 e
32/030131 � Cessação de funções do gerente: Paulo Alexandre
Fernandes Sebastião, por renúncia em 9 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003124683

CEST � COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 350/
001221 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505214032;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 74 e 75/030131.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 74/030131 �
Cessação de funções do gerente: Miguel José Pereira Sales Cavique
Santos, por renúncia em 2 de Janeiro de 2002.

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 75/030131.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeada: Ana Cristina Lage dos Santos Carvalho Cavique

Santos, casada, Rua de Cláudio de Oliveira Bastos, 127, 1.º direito,
Linda-a-Velha.

Data: 2 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2005899780

LUCINDA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 356/
951207 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503552437;
inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das aprese-
ntações: 34 e 35/030124.

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

Facto: nomeação de secretário.
Efectivo: Maria João Freitas Cruz Nogueira, casada, Avenida dos

Bons Amigos, 6, 6.º esquerdo, Cacém; suplente: Ana Margarida Ribei-
ro de Carvalho, solteira, maior, Avenida dos Bons Amigos, 6, 5.º
esquerdo, Cacém.

Data: 19 de Dezembro de 2002.
Inscrição n.º 3, apresentação n.º 35/030124.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2003190546
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RIBEIRO & FILHOS, METALÚRGICA DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 310/
000224 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504070169;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 32 e 33/030124.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
125 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Elisa Marques
Ribeiro e João Carlos Marques Ribeiro.

Designada gerente: a sócia Elisa Isabel Marques Ribeiro.
Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 32/030124 �

Cessação de funções da gerente: Maria João Marques Pedro Coelho
Ribeiro, por renúncia em 5 de Dezembro de 2002.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003.� A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003190279

PERESFORM � ENSINO DE CONDUÇÃO AUTOMÓVEL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 966;
identificação de pessoa colectiva n.º 506241394; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 28/030728.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital no montante de 20 000 euros e alteração total

do contrato.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa a adoptar a firma PERESFORM � Ensino
de Condução Automóvel, L.da e continua a ter a sua sede na Rua da
Cidade Viana do Castelo, Vivenda Peres, 315, São Domingos de Rana,
concelho de Cascais.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações e quaisquer outras formas locais
de representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no ensino da condução automóvel.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 25 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 12 500 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Fernanda Maria Jorge Peres Amaral e José Maria
Caiado.

ARTIGO 4.º

1 � São gerentes ambos os sócios, Fernanda Maria Jorge Peres
Amaral, e José Maria Caiado.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração con-
sistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros de exercício
da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento prévio
da sociedade, a qual terá em primeiro lugar e os sócios em segundo, o
direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o valor do capital, desde que
a chamada seja deliberada pela unanimidade dos votos representati-
vos da totalidade do capital social.

ARTIGO 8.º

A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente e deve
ser feita por meio de carta registada, com aviso de recepção, dirigida a
cada um dos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, a não ser
que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais longo.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves Galrito.
2005760307

GUIA � TRADUÇÕES E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8040 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502865164;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 36/030424.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 36/030424 �

Cessação de funções de gerente de Francisco José de Sousa Botelho de
Albuquerque, por renúncia em 26 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2003213686

HANDS ON � ESTÉTICA, MANICURE E PEDICURE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 636 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505550458; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 29 e 30/030423.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5, apresentação n.º 29/030423 �

Cessação de funções de gerente de Patrícia Andreia Salgado Aço Pin-
to Lopes, por renúncia em 4 de Abril de 2003.

Inscrição n.º 7, apresentação n.º 30/030423 � Designação de ge-
rente em 10 de Abril de 2003. � Bruno Sales da Silva, casado, Rua de
Eça de Queirós, 408 A, Cascais.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2003213040

TELSITE � CONSULTADORIA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 087 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504744321;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/030205.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 10/030205 �

Cessação de funções de gerente de António José Alves da Rocha, por
renúncia em 2 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2003185178
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TELSITE � CONSULTADORIA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 087 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504744321;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/030421.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 3, apresentação n.º 2/030421 � Reforço de capital e

alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5100 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, que são
as seguintes: uma quota de 1275 euros, pertencente a António José
Alves da Rocha; uma quota de 1275 euros, pertencente a Miguel
Ricardo de Abreu Machado; uma quota de 1275 euros, pertencente a
Maria de Fátima Pereira Barbosa; uma quota de 1275 euros, perten-
cente a Maria Alexandra Gonçalves Cayolla da Silva.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2003125981

CMDT � CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DA TERRUGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 437 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 47/030722.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CMDT � Clínica Médica e
Dentária da Terrugem, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Alfredo
da Costa Azevedo, 16, em Sintra, freguesia de São Martinho, conce-
lho de Sintra.

2 � A gerência poderá transferir a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional e no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: prestação de serviços de saúde.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Célia Alexandra Aboim Ferreira da Silva e Vítor Hugo de Oliveira
Soares Costa.

2 � Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suple-
mentares de capital, até ao montante de 20 vezes o capital social e na
proporção das suas quotas, conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, compete à sócia Célia Ale-
xandra Aboim Ferreira da Silva, desde já nomeada gerente.

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

5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro
lugar, e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto
diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

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, inclusão em

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não
for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de quota,
depois dos sócios ou a sociedade terem declarado pretender exercer o
direito de preferência, previsto no artigo 5.º

2 � A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo com
o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no caso
da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será igual ao
valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas por carta registada dirigida aos sócios com, pelo
menos, 15 dias de antecedência.

Cláusula transitória

Os gerentes ficam desde já, autorizados a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005825646

ARIEIRA VERDE � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 620 (Sintra);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/030926.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Arieira Verde � Sociedade Cons-
truções Imobiliárias, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua do Casal Patrício, 16 e 18,
no Cacém, freguesia do Cacém, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na actividade de construção civil
designadamente construção de edifícios. Compra e venda de imóveis
e revenda dos adquiridos para esse fim.

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 no valor
nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

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 vincular a Sociedade em todos os seus actos e contratos,
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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005738590
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ALBANO R. N. ALVES � INDÚSTRIA
DE TRANSFORMAÇÃO DE PAPEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 864 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 30/030228.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Albano R. N. Alves � Indústria de
Transformação de Papel, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Impasse à Estrada da Portela,
Carnaxide, Linda-a-Velha, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.

2 � A administração poderá deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, sem dependência do consenti-
mento dos outros órgãos sociais.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a indústria de transformação de papel.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, em dinheiro, é de 50 000 euros, e divide-se em
10 000 acções, de valor nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

Haverá títulos de 1, 5, 10, 50, 100 e 1000 acções.

ARTIGO 6.º

As acções são nominativas ou ao portador, livremente convertíveis
por vontade dos accionistas interessados, ficando a seu cargo as des-
pesas de conversão.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos da lei e nas con-
dições que forem estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias nos ter-
mos e condições previstos na lei, bem como poderá adquirir partici-
pações noutras sociedades de responsabilidade limitada ou ilimitada,
com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

A assembleia geral é constituída pelos accionistas, com direito a
voto.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e dois
secretários, eleitos por três anos de entre os accionistas ou outras
pessoas, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral só poderá deliberar em primeira convocatória
com a participação de accionistas ou representados, que detenham,
pelo menos, acções correspondentes a 20% do capital social, salvo
nos casos previstos na lei, que exijam maioria.

ARTIGO 12.º

A cada 20 acções corresponde um voto.

ARTIGO 13.º

1 � Só podem fazer parte e votar nas assembleias gerais os ac-
cionistas possuidores de um número de acções não inferior a 20,

averbadas em seu nome, ou sendo ao portador, depositadas na sede
social ou em qualquer estabelecimento de crédito, até 15 dias antes da
data marcada para a reunião.

2 � Poderão os accionistas possuidores de menor número de ac-
ções, agrupar-se de forma a completarem o número de acções exigido
e fazer-se representar por um dos agrupados.

ARTIGO 14.º

As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emitidos, salvo
quando a lei ou o contrato dispuserem diversamente.

CAPÍTULO IV
Conselho de administração

ARTIGO 15.º

A administração da sociedade competirá a um conselho de admi-
nistração, composto por três membros, eleitos em assembleia geral,
de entre os accionistas ou outras pessoas, pelo período de três anos,
podendo ser reeleitos.

ARTIGO 16.º

O presidente será escolhido pelo próprio conselho e terá voto de
qualidade.

ARTIGO 17.º

O conselho de administração terá direito à remuneração que a
assembleia geral lhe fixar.

ARTIGO 18.º

O conselho de administração reunirá ordinariamente no primeiro
dia útil de cada mês e extraordinariamente sempre que for convoca-
do, pelo presidente ou por dois outros administradores, com oito dias
de antecedência, permitindo-se a qualquer administrador fazer-se re-
presentar por outro administrador, mediante carta registada dirigida
ao presidente.

ARTIGO 19.º

Ao conselho de administração são conferidos os mais amplos po-
deres para deliberar sobre qualquer assunto de administração da so-
ciedade, nomeadamente: 

a) Adquirir, vender ou por qualquer forma alienar ou obrigar bens
de natureza móvel ou imóvel e tomar de arrendamento prédios ou
parte de prédios;

b) Representar a sociedade em juízo o fora dele, activa e passiva-
mente;

c) Estabelecer ou cessar a cooperação com outras empresas;
d) Propor e seguir quaisquer acções, confessá-las ou delas desistir,

transigir ou comprometer-se por arbitragem.

ARTIGO 20.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um dos administradores;
b) Pela assinatura de um mandatário, nos termos definidos no res-

pectivo mandato.

CAPÍTULO V
Conselho fiscal

ARTIGO 21.º

A fiscalização da sociedade competirá a um revisor oficial de con-
tas a nomear em assembleia geral.

CAPÍTULO VI
Afectação dos resultados

ARTIGO 22.º

Os resultados líquidos apurados em cada exercício terão a afecta-
ção que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que, por
imposição legal, venham a ser destinadas ao reforço da reserva legal.

ARTIGO 23.º

Os accionistas ficam desde já autorizados a efectuar prestações
suplementares de capital até ao triplo do capital social.
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CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução da sociedade, decidirá
o prazo e a forma de liquidação e designará os liquidatários.

CAPÍTULO VIII

Disposição geral

ARTIGO 25.º

Os membros dos órgãos sociais, findos que sejam os respectivos
mandatos, permanecerão no exercício das suas funções até a designa-
ção de quem deva substituí-los.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2000795510

JOSÉ ARTUR SANTOS � COMÉRCIO A RETALHO
DE CARNES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 952 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 58/030221.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Artur Santos � Comércio a
Retalho de Carnes, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Paço, 12, Sintra, con-
celho de Sintra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de carne e
fabrico de bordados e ajour.

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, pertencente ao
sócio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remune-
ração conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2000803385

JOSÉ RAMALHO MENDEIROS � SOCIEDADE
DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 612 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/030925.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Ramalho Mendeiros � So-
ciedade de Instalações Eléctricas, Unipessoal, L.da tem a sua sede na
Rua do Marquês de Pombal, 130, 2.º frente, Cacém, freguesia de
Agualva-Cacém concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

4 � A Sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações e
participações em consórcios.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto o exercício da actividade de emprei-
tadas de instalações eléctricas com ou sem aplicação de materiais.
Comércio de material e equipamento eléctrico.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e correspondente a uma única quota pertencente
ao sócio José Augusto Ramalho Costa Mendeiros.

ARTIGO 4.º

O único sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
Sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 5.º

A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado pertence a ele único sócio que desde já fica nomeado ge-
rente, sendo suficiente a sua intervenção para que a Sociedade se
considere validamente obrigada em todos os seus actos e contratos.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005770850

FERROCOELHO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 480/
970115 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503807648;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/030424.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 4.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 80 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de
56 000 euros, pertencente ao sócio Luís Fernando da Conceição Co-
elho, e outra do valor nominal de 24 000 euros, pertencente à sócia
Dília da Conceição Brito.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003.� A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003213350

VIBOREL � COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7744/
920112 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501439994;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 38/030423.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 5.º e 6.º do contrato social que passam a

ter a seguinte redacção:
ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas, excepto entre ascendentes, descendentes
e cônjuges, depende sempre do prévio consentimento da sociedade e,
se dado, os sócios não cedentes, na proporção das suas quotas, terão
direito de preferência nas exactas condições do negócio sobre o qual
a preferência é exercida.

2 � O prazo para a sociedade deliberar é de 60 dias a contar do
pedido escrito de consentimento, que deverá obrigatoriamente men-
cionar a identificação do cessionário e todas as condições da cessão.

3 � O prazo para os sócios exercerem o seu direito de preferência
é de 30 dias a contar a data da deliberação que prestou o consenti-
mento à cessão, ou, na sua falta, nos 30 dias seguintes ao tendo do
prazo concedido à sociedade para deliberar sobre tal pedido de con-
sentimento.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade será gerida e representada em juízo e fora dele
pela gerência.

2 � Os gerentes são designados pelo contrato ou pela assembleia
geral e eleitos por deliberação dos sócios, ficando desde já designados
como sócios gerentes todos os sócios, que não apresentaram a renún-
cia à gerência.

3 � A gerência da sociedade terá ou não remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

4 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003213031

ADEGA REGIONAL DE COLARES, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 46/
940916 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500968110;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/030129.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 6.º (n. os 1 e 2) e 7.º (n.os 1 e 2) do

contrato social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social da Cooperativa é variável e ilimitado do
montante mínimo de 5000 euros.

2 � O capital social é representado por títulos de capital de 5 euros
cada um.

ARTIGO 7.º

1 � A entrada mínima de cada membro é proporcional à sua ac-
tividade na Cooperativa, não podendo ser inferior a 100 euros.

2 � A proporcionalidade referida no número anterior será feita
na razão de 10 títulos de capital por cada tonelada de uvas entregues,
sendo o cálculo efectuado às décimas e arredondado para a unidade
seguinte.

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003182870

PROINTEL � PROJECTOS E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
TELEFÓNICAS E ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6190/
901204 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502472367;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 44/030424.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação da contas: 17 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003213821

DIVIESPAÇO � DIVISÓRIAS, TECTOS FALSOS,
MÓVEIS E ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5928/
900615 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502378964;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/030423.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação da contas: 11 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003212981

CAROCHA � BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6408/
910412 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502545070;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 5/030922.

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

Alteração do contrato.
Foi alterado o artigo 4.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, uma
de cada um dos sócios, António Marques Quaresma e Maria Helena
Gomes Quaresma.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005882224

BRITISH CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 438/
020925 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506300722;
inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 8 e 10/030918.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 3.º (n.º 1) e 5.º (n.º 1) do contrato so-

cial que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 400 000 euros,
e corresponde à soma de três quotas: uma de 184 000 euros, perten-
cente ao sócio António Sousa da Silva; uma de 184 000 euros, per-
tencente ao sócio Justino da Silva Frederico de Carvalho; e uma de
32 000 euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel Mendonça Fernandes
de Brito.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade ficam a cargo dos
sócios António Sousa da Silva, Justino da Silva Frederico de Carvalho
e Jorge Manuel Mendonça Fernandes de Brito, já designados gerentes,
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com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005799645

NINFA � CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4991/
880811 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502021063;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 51/030714.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de
15 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Graça
Maria Brito da Silva de Sousa e Pedro Miguel Alves dos Santos.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2002569843

OPÇÃO EXTRA � GESTÃO DE NEGÓCIOS, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 444/
030724 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504647458;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 31/030724.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 1.º (n.º 2) e 3.º (n.º 1) do contrato so-

cial que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Opção Extra � Gestão de Negó-
cios, Importação e Exportação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Isabel de Aragão, 3,
loja 4, lugar de Massamá, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

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.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens e valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e corresponde
à soma de três quotas: uma no valor nominal de 2000 euros pertencen-
te ao sócio Artur Costa Espírito Santo; e duas no valor nominal de
1500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, António
Miguel Dias Espírito Santo e João Carlos Simões Antão Alves.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

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

Foi nomeado gerente: João Carlos Simões Antão Alves.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003200134

MINI MERCADO IDEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6145/
901105 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502447656;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/030709.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes: uma a Ana Isabel de Olim Rodrigues Ferreira da Costa; outra
a todos os herdeiros de João de Olim, em comum e sem determinação
de parte ou direito, e são: Maria Isabel Rodrigues; João da Conceição
Rodrigues de Olim; José Humberto de Olim Rodrigues; Cecília da Luz
de Olim Rodrigues; David Manuel de Olim Rodrigues; Natália Maria
de Olim Rodrigues; Ana Isabel de Olim Rodrigues Ferreira da Costa;
Alfredo Luís de Olim Rodrigues; Carlos Gabriel de Olim Rodrigues.

§ único. A cessão de quotas entre os sócios é livre; a estranhos
depende sempre do prévio e expresso consentimento da sociedade.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2002561532

SWEDISH MATCH IBÉRIA S. A.
(SUCURSAL EM PORTUGAL)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 015/
020522 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 980251613;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 56/030214.

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

Facto: encerramento.
Data: 9 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2003218769

SAPATARIA ESCORPIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 649/
970303 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503837695;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 37/030129.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003152768

TRANSPORTES VIEIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 591/
010222 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505034808;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 33/030129.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 4.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, iguais, do valor nominal de
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25 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Adriano
de Oliveira Vieira e Maria de Fátima Jesus Fernandes Vieira.

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, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003152636

ESSIPROL � ESTUQUES SINTÉTICOS DE PROJECTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 864/
030129 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501681639;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: (of.) 24, 25, 26 e 27/
030129.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 24/030129 �
Alteração de sede.

Sede: Estrada do Ferro Velho, freguesia de Fervença, Sintra.
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, (of.) apresentações n.os 25 e

26/030129 � Cessação de funções dos gerentes: Vasco Leandro pes-
soa de Andrade e Maria Teresa de Castilho Santos Silva, por renúncia
em 4 de Dezembro de 2001.

Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: José Manuel Capela Barradas, casado, Praceta

de Simões Almeida Júnior, 4, freguesia de Queluz, Sintra.
Data: 4 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003145923

ESTRELA DE FITARES � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 159/
950929 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503519286;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/030130.

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

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

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003124330

APUREX � GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 324/
950922 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502934166;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 10/030130.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 10/030130 �
Deslocação da sede para a Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 41,
1.º esquerdo, Cacém, freguesia de Agualva, Sintra.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003152873

LISBOA � 2.A SECÇÃO

NÚCLEO EXPRESS � SOCIEDADE DE TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 643/20001102; identificação de pessoa colectiva

n.º 505010895; inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 19, 20 e 21/20020702.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 2.º

n.º 2; 3.º, 5.º n.os 1 e 6; 11.º n.º 1; 13.º; 14.º n.os 1 e 3 e 15.º
Reforço: 150 000 euros, realizado em dinheiro pela emissão de

300 acções de 500 euros cada uma, subscritas pelos accionistas.
Nomeação do administrador único até final do quadriénio de 2001/

2004, por deliberação de 11 de Janeiro de 2002. � Valter da Concei-
ção Daniel Aleixo, Avenida do Engenheiro Arantes e Oliveira, 1, 1.º,
Lisboa.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

Sede

1 � (Mantém-se).
2 � O administrador único poderá sem dependência de consenti-

mento de outros órgãos sociais decidir sobre a mudança da sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
a criação e extinção de agências ou outras formas de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Formas de associação e participação sociais

Por decisão do administrador único, a Sociedade pode livremente,
sob qualquer forma legal ou contratual, associar-se com outras entida-
des jurídicas, singulares ou colectivas, ou a agrupamentos complemen-
tares de empresas ou entidades de natureza semelhante, participar na
sua constituição, administração ou fiscalização, bem como, livremen-
te, adquirir participações, como sócio ou accionista, em sociedades de
responsabilidade limitada ou ilimitada, qualquer que seja o seu objecto,
e em sociedades reguladas por leis especiais.

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
200 000 euros, representado por 400 acções ordinárias do valor no-
minal de 500 euros cada uma.

2 � (Mantém-se).
3 � (Mantém-se).
4 � (Mantém-se).
5 � (Mantém-se).
6 � Os títulos provisórios ou definidos representativos de acções

ou obrigações são assinados pelo administrador único.

ARTIGO 11.º

Reuniões

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

2 � (Mantém-se).
ARTIGO 13.º

Administração

1 � A administração e representação da Sociedade serão exercidas
por um administrador único, eleito pela assembleia geral por um pe-
ríodo de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais
vezes.

2 � O administrador único está dispensado de prestar caução.

ARTIGO 14.º

Competência

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

a) (Mantém-se).
b) (Mantém-se).
c) (Mantém-se).
d) (Mantém-se).
e) (Mantém-se).
f) (Mantém-se).
g) (Mantém-se).
h) (Mantém-se).
2 � (Mantém-se).
3 � O administrador único, poderá nomear mandatários ou procu-

radores da Sociedade para a prática de determinados actos ou catego-
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rias de actos, devendo os mandatários ou procuradores actuar sempre
em conformidade com os poderes conferidos.

ARTIGO 15.º

Vinculação

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

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

tários quando aos mesmos tenham sido conferidos poderes para tal.

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006377604

LOURES

ISOAR � EQUIPAMENTOS TÉCNICOS
E AR COMPRIMIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 495;
identificação de pessoa colectiva n.º 503305324.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002418640

CARRIÇO & MONTEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4176;
identificação de pessoa colectiva n.º 501293159.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002531625

JOBUGARIM � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 759;
identificação de pessoa colectiva n.º 974627852.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002418527

CELSO ALMEIDA & CARVALHEIRA,
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7865;
identificação de pessoa colectiva n.º 971241562.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2001391803

TRANSPORTADORA EUROLOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7720;
identificação de pessoa colectiva n.º 502344938.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002418420

SOVEM � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3232;
identificação de pessoa colectiva n.º 500879222.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002513155

C. R. J. � MARCENARIA CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 353;
identificação de pessoa colectiva n.º 505348160.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002416990

M. O. ALMEIDA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 994;
identificação de pessoa colectiva n.º 505210924.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002494339

VERA & VERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 127;
identificação de pessoa colectiva n.º 500296758.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2000099785

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, JOÃO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3100;
identificação de pessoa colectiva n.º 500824380.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2000314171

BUCELFRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 864;
identificação de pessoa colectiva n.º 503126543.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002418446
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TOJAL CONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 205;
identificação de pessoa colectiva n.º 502958952.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002423326

CARLOS M. C. BALHANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 089;
identificação de pessoa colectiva n.º 505251019.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2000313230

V. R. SEGUROS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 896;
identificação de pessoa colectiva n.º 503653578.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002419531

EIRA & DUARTE � EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 569;
identificação de pessoa colectiva n.º 505496801.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2001239890

SOUSA & CANCELINHA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7938;
identificação de pessoa colectiva n.º 502412518.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2003595228

CROMÁTICA � SOCIEDADE DE IMPRESSÃO
E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6389;
identificação de pessoa colectiva n.º 501892559.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2000641482

PALJOFE � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 395;
identificação de pessoa colectiva n.º 503801801.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002422800

CENTRO VETERINÁRIO DE MOSCAVIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8512;
identificação de pessoa colectiva n.º 502547650.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002493243

TURCOCEL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 858;
identificação de pessoa colectiva n.º 503131679.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002413827

MARIA JOSÉ CASTANHEIRA
CONSULTÓRIO MÉDICO DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 724;
identificação de pessoa colectiva n.º 504529714.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002499195

CONSTRUÇÕES MARQUES & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 024;
identificação de pessoa colectiva n.º 974235750.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002413860

CONFORTEX � REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 831;
identificação de pessoa colectiva n.º 500071551.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002499160

CASFAN � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 370;
identificação de pessoa colectiva n.º 973384352.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002413789
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CENTRO CLÍNICO DR.A AVELINA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7724;
identificação de pessoa colectiva n.º 502344890.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002528837

LAPANTIGA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 858;
identificação de pessoa colectiva n.º 503131679.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002499411

LOURINHÃ

FRUTARIA MANCINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1334;
identificação de pessoa colectiva n.º 506539164; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/20031029.

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

Facto: dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000325068

CONSTRUÇÕES MÁRIO PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 982;
identificação de pessoa colectiva n.º 504449516; data da entra-
da: 27082003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 6 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000595677

MATOS, FRANCO & NUNES
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 864;
identificação de pessoa colectiva n.º 503980900; data da entra-
da: 27082003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 8 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000595324

TRANSPORTES S. MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 973;
identificação de pessoa colectiva n.º 504329162; data da entra-
da: 29082003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 6 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000325017

SUPERFEEDS � ALIMENTAÇÃO ANIMAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 834;
identificação de pessoa colectiva n.º 503844373; data da entra-
da: 22082003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 10 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000325009

LOURIPAPEL � SOCIEDADE DE PAPELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 347;
identificação de pessoa colectiva n.º 501861025; data da entra-
da: 21082003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 19 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000324991

V. N. R. D. � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1171;
identificação de pessoa colectiva n.º 505635410; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/29102003.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que cessou funções
de gerente: Nélia Maria Silva dos Santos Lopes, casada, por destitui-
ção em 11 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000325076

OESTEMED � COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO
E HOSPITALAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1112;
identificação de pessoa colectiva n.º 505395975; data da entra-
da: 12092003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 3 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000325084

MAFRA

SOPROXÃO � AFAGAMENTOS ACABAMENTOS
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2076;
identificação de pessoa colectiva n.º 504199072; averbamento
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n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 2 e 5/20031009.

Certifico que foi registado o aumento de capital sendo a quantia do
aumento de 3004,81 euros, em dinheiro e subscrito por ambos os sócios
na proporção das suas quotas, que passam a ser: Ramiro Lopes Soa-
res � 4750 euros e Emanuel Henrique Marques Pedro � 250 euros.

Mais certifico que foi registada a cessação das funções de gerente
de Ramiro Lopes Soares, por renúncia em 29 de Setembro de 2003.

10 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante em exercício, Maria
de Fátima Gomes Alves Silva. 2004944277

LIONGEST � GESTÃO E INVESTIMENTOS S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3471;
identificação de pessoa colectiva n.º 506510760; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20031021.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação LIONGEST � Gestão e
Investimentos, S. A., sendo a sua duração por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Estrada de Ribeira d�Ilhas, 26, Santo
Isidoro, freguesia de Santo Isidoro, concelho de Mafra, podendo ser
transferida por simples deliberação da administração para outro local
do concelho ou de concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim. Investimentos. Arrendamentos. Activi-
dades de consultoria para os negócios e a gestão.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros integralmente realizado em di-
nheiro, representado por 50 000 acções com valor nominal de 1 euro
cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são ao portador ou nominativas, registadas ou não
e reciprocamente convertíveis, podendo revestir forma meramente
escritural.

2 � Poderá haver títulos de 1, 10, 50 , 100, 500, 1000 ou mais
acções.

ARTIGO 6.º

A transmissão de acções pode fazer-se livremente entre os accio-
nistas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações ou outros títulos nos termos
e condições que vierem a ser definidos pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
até 15 dias antes da realização da assembleia geral possuam um míni-
mo de 100 acções, averbadas em seu nome nos registos da sociedade,
ou depositadas na sociedade ou instituição bancária.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral poderá ser convocada por meio de anúncios
publicados nos termos da lei ou por carta, registada com aviso de

recepção enviada para o último domicílio conhecido dos accionistas,
com a antecedência mínima de 21 dias relativamente à data prevista
para a reunião.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral delibera por maioria dos votos dos accio-
nistas presentes ou representados, salvo disposição legal ou estatutária
que exija maioria qualificada.

2 � Para que a assembleia geral possa funcionar em primeira con-
vocação devem estar presentes ou representados accionistas que re-
presentem, pelo menos, 50% do capital social.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos por três anos de entre os accionistas ou não.

ARTIGO 12.º

Compete à assembleia geral, ou a uma comissão de três membros
eleita para esse efeito, fixar as remunerações dos órgãos sociais no
respeito pelas disposições legais aplicáveis.

CAPÍTULO IV
Administração

ARTIGO 13.º

1 � Compete à administração, exercida pelo conselho de adminis-
tração ou por um administrador único, gerir as actividades da socieda-
de, no respeito da lei e dos estatutos, bem como representá-la em
juízo ou fora dele.

2 � O mandato dos membros do conselho de administração, com-
posto por três ou cinco membros, ou do administrador único, é de
três anos, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

3 � O presidente do conselho de administração, ou o administra-
dor único, será designado pela assembleia geral.

4 � O conselho de administração, pode de acordo com a lei, dele-
gar num ou mais administradores a totalidade ou parte da competên-
cia para a gestão corrente dos negócios sociais.

5 � Os membros do conselho de administração, ou o administra-
dor único, são dispensados de caução sempre que a lei o permita.

ARTIGO 14.º

Para a sociedade se considerar validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, é suficiente a intervenção de um administra-
dor, ou do administrador único.

ARTIGO 15.º

Compete especialmente ao conselho de administração, ou ao ad-
ministrador único, sem prejuízo das competências que lhe são atribu-
ídas pela lei:

a) Gerir a sociedade praticando todos os actos e operações atinentes
ao objecto social;

b) Adquirir, alienar, onerar ou permutar bens móveis ou imóveis
da sociedade sempre que o entender conveniente;

c) Constituir mandatários conferindo-lhes poderes especiais para
determinados actos;

d) Decidir sobre a participação no capital de outras sociedades.

CAPÍTULO V
Conselho fiscal

ARTIGO 16.º

A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal único
e um suplente, ou por um conselho fiscal composto por três mem-
bros efectivos e um suplente, eleitos por três anos em assembleia geral,
que designará também o seu presidente.

CAPÍTULO VI
Disposições gerais

ARTIGO 17.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 18.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que a assembleia deliberar.

ARTIGO 19.º

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei, ou por
deliberação tomada em assembleia geral.
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ARTIGO 20.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibera-
ção da assembleia geral.

Órgãos sociais designados para o triénio de 2003/2005:
Administrador único: Joaquim Carlos Coimbra Ponce de Leão.
Assembleia geral: presidente � Maria Helena Pires Caracinha Ponce

de Leão; secretário: Bruno Miguel Caracinha Ponce de Leão.
Fiscal único: Dr.ª Maria José Nogueira de Albuquerque Vaz Caldas,

revisora oficial de contas n.º 816, casada, residente na Rua do Profes-
sor Fernando da Fonseca, 12, 7.º esquerdo, em Lisboa, contribuinte
fiscal n.º 113627106; fiscal suplente: Dr. Francisco Adriano Baptista
de Castro Torres, revisor oficial de contas n.º 1019, casado, residente
na Rua de Luísa Mendes, 183, Parede, concelho de Cascais, contri-
buinte fiscal n.º 136860141.

Conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004944382

BUYALL � GESTÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3472;
identificação de pessoa colectiva n.º 506510778; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/20031021.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação BUYALL � Gestão e
Investimentos, S. A., sendo a sua duração por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Estrada de Ribeira d�Ilhas, 26, Santo
Isidoro, freguesia de Santo Isidoro, concelho de Mafra, podendo ser
transferida por simples deliberação da administração para outro local
do concelho ou de concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim. Arrendamentos. Investimentos. Activi-
dades de consultoria para os negócios e a gestão.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros integralmente realizado em di-
nheiro, representado por 50 000 acções com valor nominal de 1 euro
cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são ao portador ou nominativas, registadas ou não
e reciprocamente convertíveis, podendo revestir forma meramente
escritural.

2 � Poderá haver títulos de 1, 10, 50 , 100, 500, 1000 ou mais
acções.

ARTIGO 6.º

A transmissão de acções pode fazer-se livremente entre os accio-
nistas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações ou outros títulos nos termos
e condições que vierem a ser definidos pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
até 15 dias antes da realização da assembleia geral possuam um míni-

mo de 100 acções, averbadas em seu nome nos registos da sociedade,
ou depositadas na sociedade ou instituição bancária.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral poderá ser convocada por meio de anúncios
publicados nos termos da lei ou por carta registada com aviso de re-
cepção enviada para o último domicílio conhecido dos accionistas,
com a antecedência mínima de 21 dias relativamente à data prevista
para a reunião.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral delibera por maioria dos votos dos accio-
nistas presentes ou representados, salvo disposição legal ou estatutária
que exija maioria qualificada.

2 � Para que a assembleia geral possa funcionar em primeira con-
vocação devem estar presentes ou representados accionistas que re-
presentem, pelo menos, 50% do capital social.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos por três anos de entre os accionistas ou não.

ARTIGO 12.º

Compete à assembleia geral, ou a uma comissão de três membros
eleita para esse efeito, fixar as remunerações dos órgãos sociais no
respeito pelas disposições legais aplicáveis.

CAPÍTULO IV
Administração

ARTIGO 13.º

1 � Compete à administração, exercida pelo conselho de adminis-
tração ou por um administrador único, gerir as actividades da socieda-
de, no respeito da lei e dos estatutos, bem como representá-la em
juízo ou fora dele.

2 � O mandato dos membros do conselho de administração, com-
posto por três ou cinco membros, ou do administrador único, é de
três anos, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

3 � O presidente do conselho de administração, ou o administra-
dor único, será designado pela assembleia geral.

4 � O conselho de administração, pode de acordo com a lei, dele-
gar num ou mais administradores a totalidade ou parte da competên-
cia para a gestão corrente dos negócios sociais.

5 � Os membros do conselho de administração, ou o administra-
dor único, são dispensados de caução sempre que a lei o permita.

ARTIGO 14.º

Para a sociedade se considerar validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, é suficiente a intervenção de um administra-
dor, ou do administrador único.

ARTIGO 15.º

Compete especialmente ao conselho de administração, ou ao ad-
ministrador único, sem prejuízo das competências que lhe são atribuí-
das pela lei:

a) Gerir a sociedade praticando todos os actos e operações atinentes
ao objecto social;

b) Adquirir, alienar, onerar ou permutar bens móveis ou imóveis
da sociedade sempre que o entender conveniente;

c) Constituir mandatários conferindo-lhes poderes especiais para
determinados actos;

d) Decidir sobre a participação no capital de outras sociedades.

CAPÍTULO V
Conselho fiscal

ARTIGO 16.º

A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal único
e um suplente, ou por um conselho fiscal composto por três mem-
bros efectivos e um suplente, eleitos por três anos em assembleia geral,
que designará também o seu presidente.

CAPÍTULO VI
Disposições gerais

ARTIGO 17.º

O ano social coincide com o ano civil.
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ARTIGO 18.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que a assembleia deliberar.

ARTIGO 19.º

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei, ou por
deliberação tomada em assembleia geral.

ARTIGO 20.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibera-
ção da assembleia geral.

Órgãos sociais designados para o triénio de 2003/2005:
Administrador único: Vítor Manuel Almeida Completo da Costa.
Assembleia geral: presidente � Maria Isabel Ricardo da Silva Cos-

ta; secretário: João Pedro da Silva Completo da Costa.
Fiscal único: Dr.ª Maria José Nogueira de Albuquerque Vaz Caldas,

revisora oficial de contas n.º 816, casada, residente na Rua do Profes-
sor Fernando da Fonseca, 12, 7.º esquerdo, em Lisboa, contribuinte
fiscal n.º 113627106; fiscal suplente: Dr. Francisco Adriano Baptista
de Castro Torres, revisor oficial de contas n.º 1019, casado, residente
na Rua de Luísa Mendes, 183, Parede, concelho de Cascais, con-
tribuinte fiscal n.º 136860141.

Conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004944390

URBIPAQUETE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3473;
identificação de pessoa colectiva n.º 506723445; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/20031021.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma URBIPAQUETE � Construção
Civil, L.da, e tem a sua sede na Urbanização Colina do Atlântico, blo-
co 98-B, gabinete 6, freguesia da Ericeira, concelho de Mafra.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade instalar, manter ou encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: construção civil, compra e ven-
da de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, obras de urba-
nização e aluguer de imóveis.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada em sociedades com objecto diverso do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Henrique Ma-
nuel Paquete e Luís Filipe da Silva Duarte.

2 � Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos,
que lhes sejam exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 100 000 euros.

3 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que forem fixados em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � Apenas a divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente
permitida.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo, é conferido o direito de preferência na cessão
a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, será exercida por sócios ou não sócios, tudo conforme for deli-
berado em assembleia geral.

2 � Ficam, porém, desde já designados gerentes os sócios Henrique
Manuel Paquete e Luís Filipe da Silva Duarte.

3 � A sociedade fica vinculada pela intervenção de dois gerentes.
4 � A sociedade poderá constituir mandatários para determinados

actos ou categorias de actos.
5 � É expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade

em cauções, avales, letras de favor, fianças ou quaisquer actos estra-
nhos ao objecto social.

ARTIGO 6.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de algum sócio, a
sociedade continuará com os sobrevivos ou capazes, devendo os her-
deiros do falecido designar um de entre si que a todos represente na
sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrestada, penhorada ou por qualquer forma reti-

rada à livre disponibilidade do seu titular;
c) Se o sócio titular de uma quota for declarado em estado de fa-

lência ou insolvência;
d) Quando a quota deixe de pertencer inteiramente ao seu titular,

por virtude de partilha subsequente a divórcio ou separação judicial.
2 � A assembleia geral fixará o montante a pagar pela amortiza-

ção de qualquer quota, de harmonia com o balanço e as condições
aprovadas, respeitantes ao exercício anterior.

ARTIGO 8.º

1 � As reuniões da assembleia geral, quando a lei não exigir outras
formalidades ou prazos, serão convocadas por meio de cartas
registadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por procuradores.

ARTIGO 9.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004944404

CENTRO MÉDICO-CIRÚRGICO DO SALDANHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1779;
identificação de pessoa colectiva n.º 502375531; inscrição n.º 6 e
inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 6 e 7/20031021.

Certifico que foram registados os seguintes actos de registo, da
sociedade em epígrafe:

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 4.º, 10.º e 12.º
Capital: 50 000 euros representados por 10 000 acções com o va-

lor nominal de 5 euros cada uma.
Administração: composta por um administrador único ou por um

de administração composto por um número ímpar de membros, no
mínimo de três e máximo de nove.

Forma de obrigar: sempre com a assinatura de um único adminis-
trador.

Facto: eleição dos vogais do conselho de administração para o biénio
em curso, 2002/2003, em 16 de Outubro de 2003.

Presidente � Paulo Jorge Belo de Carvalho Vieira Alves;
vogais: Paula Cristina Ventura Coelho Vieira Alves, casada e Maria
Helena Belo de Carvalho Vieira Alves, casada.

Os estatutos actualizados ficaram arquivados na pasta respectiva.

22 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004944412

SUPERFRUTAS � PAI E FILHO
COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3237;
identificação de pessoa colectiva n.º 506332144.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

21 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004945133

SENSIBILIDADE E BOM SENSO
PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2976;
identificação de pessoa colectiva n.º 505866234; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/20031021.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação da contas: 7 de Agosto de 2003.

22 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2005768464

TALHO AMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1896;
identificação de pessoa colectiva n.º 503922757.

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

21 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004945141

TÁXIS ANABELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3474;
identificação de pessoa colectiva n.º 504623478; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5, inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 1, 2 e 3/20031022.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de
Manuel José Barroso Cabaço, por renuncia em 10 de Julho de 2003.

Foi igualmente registada a nomeação de gerente de Anabela
Fernandes Rebelo Cabaço, em 16 de Julho de 2003.

Mais certifico que foi também registada a alteração parcial do con-
trato, respeitante à sua sede que passou a ser na Rua da Aleixa, lote 6,
4, Cabeço do Marco, Baleia, freguesia da Carvoeira.

23 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004945150

PRADO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3449;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030901.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PRADO, Sociedade de Mediação
Imobiliária, L.da, tem a sua sede e estabelecimento na Urbanização
Casal Monteleite, lote 4, rés-do-chão direito, Venda do Valador, fre-
guesia da Malveira, concelho de Mafra.

§ único. Por simples deliberação da assembleia geral, a sede social
poderá ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho, e
poderão ser estabelecidas filiais, sucursais ou delegações.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é a mediação imobiliária; administração de condomí-
nios e prestação de serviços relacionados com condomínios, podendo
ainda exercer qualquer outra actividade comercial ou industrial em que
os sócios acordem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma

pertencente ao sócio Francisco José Cabrita Monteiro Dias e outra
pertencente à sócia Olga Maria Trindade Dias Monteiro.

ARTIGO 4.º

A Sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao quíntuplo do capital social, mediante deliberação prévia e unânime
de todos os sócios.

ARTIGO 5.º

É dispensada a autorização da Sociedade e dos sócios para a cessão
de quotas, no todo ou em parte, entre sócios; porém na cessão a es-
tranhos terão sempre direito de preferência, em primeiro lugar os
sócios não cedentes e em segundo a Sociedade.

ARTIGO 6.º

A gerência da Sociedade, dispensada de caução, e com remuneração
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a
todos os sócios, desde já nomeados gerentes.

§ 1.º Para que a Sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é necessário que assine, indiferentemente, um
gerente.

§ 2.º Fica vedado aos gerentes obrigar a Sociedade em fianças, abo-
nações, letras de favor e outros actos estranhos ao objecto social.

§ 3.º Os gerentes poderão delegar, mediante procuração no todo ou
em parte os seus poderes de gerência.

§ 4.º A Sociedade poderá constituir mandatários nos termos do
artigo 256.º do Código Comercial, para quaisquer outros fins.

ARTIGO 7.º

1 � A Sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o titular respectivo e nos termos desse acordo;
b) No caso de a quota ser onerada por penhor, arresto, arrolamen-

to ou outra providência que possibilite a sua venda judicial ou for dada
em caução de obrigações que o seu titular assuma sem que tal tenha
sido autorizado pela Sociedade em assembleia geral.

2 � A amortização, no caso da alínea b) será feita pelo valor re-
sultante do último balanço aprovado, ainda que por simples maioria,
podendo o pagamento ser efectuado em prestações semestrais, até ao
máximo de seis, vencendo-se a primeira 60 dias após a deliberação de
amortização.

3 � Nas assembleias gerais que tenham por fim a deliberação de
amortizações de quotas, não serão admitidos a votar os titulares das
quotas a amortizar, bem como os seus herdeiros ou representantes.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios, para os domicílios que forem conhecidos da gerência com
a antecedência mínima de oito dias, quando a lei não exigir outros
prazos ou formalidades.

ARTIGO 9.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio os herdei-
ros ou representantes nomearão entre si um que a todos represente
na Sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.º

Dos lucros líquidos apurados em cada ano, serão deduzidas as per-
centagens que a assembleia geral deliberar, para criação de quaisquer
fundos.

Conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004944650

DONA CHINELA � SAPATARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2525;
identificação de pessoa colectiva n.º 505119072; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 3/20031023.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liqui-
dação.

Data da aprovação das contas: 19 de Setembro de 2003.

24 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004944668
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TOPBARLOY � TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1960;
identificação de pessoa colectiva n.º 502670614; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 4/20031023.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, da so-
ciedade em epígrafe, quanto ao seu artigo 4.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução, e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, compete ao
sócio Nuno Maria Cardoso Lapa Barreiros, já antes nomeado geren-
te, sendo suficiente a sua intervenção para obrigar a sociedade em
todos os actos e contratos.

O texto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004936690

TRANSPORTADORA CENTRAL
DE VILA FRANCA DO ROSÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1576;
identificação de pessoa colectiva n.º 503384313; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/20031024.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Setembro de 2003.

27 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004936460

AUTO REX � LAVAGEM MANUAL PERSONALIZADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3284;
identificação de pessoa colectiva n.º 506409775; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20031027.

Certifico que foi registada a dissolução da sociedade em epígrafe,
tendo um ano para a liquidação a contar de 3 de Outubro de 2003.

Liquidatários designados: Bruno Miguel Plácido Filipe e Carlos José
Simão Pinto.

28 de Outubro de 2003. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006232355

RECAPITULATIVO � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3470;
identificação de pessoa colectiva n.º 504469460; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/20031017.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, da socieda-
de em epígrafe, quanto à sede que é actualmente na Estrada do Rêgo,
Edifício Vitorcel, Ala Sul, 2.º F, na vila e freguesia da Ericeira.

20 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004944340

PARAÍSO DO MEL � GESTÃO E EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2517;
identificação de pessoa colectiva n.º 503371513; inscrição n.º 21;
número e data da apresentação: 2/20031020.

Certifico que foi registada a nomeação de gerente de Maria Engrácia
Raposo Albino Custódio, casada, em 6 de Janeiro de 2003.

21 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000982905

PIRES & SPARKS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2182;
identificação de pessoa colectiva n.º 503319910; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 8; número e data da apresen-
tação: 5/20031020.

Certifico que foi registada a cessação de funções de gerente de Ingrid
Vera Sparks Pires por renúncia em 8 de Setembro de 2003.

Mais certifico que foi também registada a alteração parcial do con-
trato, quanto aos artigos 5.º e 6.º, que passaram a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no valor
nominal de 9500 euros pertencente ao sócio António José Rodrigues
Pires e outra de 500 euros pertencente ao sócio Jorge Manuel
Rodrigues Pires Lopes.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios na proporção da suas quotas pres-
tações suplementares até ao montante global de 50 000 euros.

O texto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

21 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004944374

VALUEPLACE CONSULTING � CONSULTORIA
EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3001;
identificação de pessoa colectiva n.º 505920964.

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

17 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004944323

ELECTRO H20 � SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE
E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2905;
identificação de pessoa colectiva n.º 505729946.

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

17 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004944331

TORRES VEDRAS

ESTRELA DO NABÃO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2668; identificação de pessoa colectiva n.º 503617890;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresen-
tação: (of.) 10/20030801.

Certifico que foi registado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerente de Francisco Pereira Mendes por

renúncia em 11 de Julho de 2003.

Conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006015176

CONSULVEDRAS CONSULTORES FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2767; identificação de pessoa colectiva n.º 503957712; data da
entrada: 24102003.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Escriturária Superior, Maria Gertrudes Justo da Silva Sousa.
2006229028

CASA DAS SOLAS CUNHA & SILVA
COMÉRCIO SOLAS CABEDAIS E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4109; identificação de pessoa colectiva n.º 506036430; data da
entrada: 21102003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Escriturária Superior, Maria Gertrudes Justo da Silva Sousa.
2003355774

INSTALEE COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL
ELÉCTRICO E DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3851; identificação de pessoa colectiva n.º 505756129; data da
entrada: 21102003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Escriturária Superior, Maria Gertrudes Justo da Silva Sousa.
2003355782

DELFIM RUIVINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2671; identificação de pessoa colectiva n.º 503877018; data da
entrada: 21102003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Escriturária Superior, Maria Gertrudes Justo da Silva Sousa.
2003355758

FOGOESTE EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2804; identificação de pessoa colectiva n.º 504035584; data da
entrada: 21102003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Escriturária Superior, Maria Gertrudes Justo da Silva Sousa.
2003355731

HOBBY PESCA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE PESCA DESPORTIVA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3554; identificação de pessoa colectiva n.º 505428105; data da
entrada: 21102003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Escriturária Superior, Maria Gertrudes Justo da Silva Sousa.
2003355766

MAVITIN PINTURA E RECONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3383; identificação de pessoa colectiva n.º 505072440; data da
entrada: 21102003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Escriturária Superior, Maria Gertrudes Justo da Silva Sousa.
2006014730

ROLCONTA CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1843; identificação de pessoa colectiva n.º 502777648; data da
apresentação: 20031021.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

A Escriturária Superior, Maria Gertrudes Justo da Silva Sousa.
2006014838

VILA FRANCA DE XIRA

VI-NÁ � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS HOMEOPÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6273/20030919; identificação de pessoa colectiva n.º 506262898;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030919.

Certifico que entre Maria da Nazaré Farinha Valdeira Campino e
Maria Etelvina Pereira Gomes Rua, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma VI-NÁ � Importação e Comércio de
Produtos Homeopáticos, L.da e tem a sua sede na Rua da República,
Centro Comercial Galeria, loja 36-37, Póvoa de Santa Iria, freguesia
de Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, filiais, agências,
delegações ou outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a importação e comércio de produtos
homeopáticos, fitoterápicos, cosméticos e afins.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma no
valor de 2500 euros, uma de cada uma das sócias Maria da Nazaré
Farinha Valdeira Campino e Maria Etelvina Pereira Gomes Rua.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias, que desde já
ficam nomeadas gerentes.

5.º

Para a sociedade se considerar obrigada em todos os actos e contra-
tos em juízo e fora dele, é necessária a assinatura das duas gerentes.

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios; porém, quan-
do feita a terceiros depende do prévio consentimento da sociedade, pre-
ferindo esta em primeiro lugar e depois qualquer dos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2003594523

PORTALEGRE
ELVAS

TRANSPORTES INTERNACIONAIS PUEBLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1183/
20010321; identificação de pessoa colectiva n.º 504226410; ins-
crição n.º 16; número e data da apresentação: 8/20031024.
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Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foi alterado o artigo 2.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os transportes internacionais de mer-
cadorias e aluguer de viaturas pesadas com ou sem condutor.

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

28 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Carolina Aires.
2005732362

COMERTRAS � COMÉRCIO DE FORRAGENS E CEREAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1393/20031029;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20031029.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, 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 designação de COMERTRAS � Co-
mércio de Forragens e Cereais, L.da e a sua sede fica instalada em Elvas,
na Rua de Olivença, 3, B, freguesia de Assunção.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode
ser deslocada para qualquer outro local dentro do referido concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas, transferidas
ou fechadas sucursais, filiais, agências, delegações ou outras formas de
representação social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de forragens e cereais.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
4000 euros, pertencente ao sócio José Luís Gimenez Brau e outra de
1000 euros, pertencente ao sócio Jesus Serrano Saba.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a sócios e a não sócios, igual-
mente, designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com
a assinatura de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio José Luís Gimenez
Brau.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente per-
mitida, mas a cessão a favor de terceiros, carece do consentimento
da sociedade, gozando sempre de direito de preferência, os sócios não
cedentes, em primeiro lugar e a sociedade, em segundo lugar.

Certifico ainda que, por declaração dos interessados, rectificam o
artigo 1.º quanto à freguesia que é Alcáçova e não a que por lapso foi
indicada.

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

31 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Carolina Aires.
2005732370

PORTO
MAIA

DELFINA ARAÚJO & MARIA DE LURDES PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 284/
20000711; identificação de pessoa colectiva n.º 505002329.

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.

11 de Outubro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001954425

ESTILO ORIGINAL � COMÉRCIO MOBILIÁRIO COZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 695/
990802; identificação de pessoa colectiva n.º 504517945.

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.

11 de Outubro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2005025690

COLIMAQ � COLAS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5838/
950517; identificação de pessoa colectiva n.º 503431494.

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.

11 de Outubro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2005025704

FOTO LIDADOR � CLUBE DE VÍDEO E FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 799/
20000327; identificação de pessoa colectiva n.º 504906089.

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.

11 de Outubro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2005025739

DOTDENTAL � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A EQUIPAMENTOS DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 611/
20001214; identificação de pessoa colectiva n.º 504971921.

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.

4 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Sil-
va Martins. 2005025178

FÁBRICA DE RENDAS JOBELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 16 151/
650223; identificação de pessoa colectiva n.º 500107610.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta, todos os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitantes aos anos de 2001 e 2002.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 2005025216
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GBPOR � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9553/
980305; identificação de pessoa colectiva n.º 504122320.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta, todos os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitantes aos anos de 2001 e 2002.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 2005025208

SOFIRRODA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 965/
990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504538837.

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.

11 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 2005025232

ARQUICASTELO � GABINETE DE ARQUITECTURA
DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 725/
981214; identificação de pessoa colectiva n.º 504777815.

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.

11 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 2001962622

MARIA DO ROSÁRIO SOUSA MAIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 927/
20020807; identificação de pessoa colectiva n.º 506173860.

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.

11 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001971893

JLSA � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 771/
20010309; identificação de pessoa colectiva n.º 505252392.

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.

11 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001971907

MANUEL LARANJEIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 329;
identificação de pessoa colectiva n.º 500981876.

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.

18 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro 2001955170

CÓRIO � CONFECÇÕES DO RIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 38 010;
identificação de pessoa colectiva n.º 501401814.

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.

18 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro 2001955286

RAMOFER � CRISTAIS E PORCELANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3294;
identificação de pessoa colectiva n.º 501693750.

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.

18 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro 2001955308

PAREDES

DAVID MOREIRA DA ROCHA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2022/
990527; identificação de pessoa colectiva n.º 504337050; data da
apresentação: 20030627.

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.

24 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2002744025

SUSANA BARROS � MOBILIÁRIO PARA INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2799/
20020429; identificação de pessoa colectiva n.º 505913720; nú-
mero e data da apresentação: 20030627.

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.

24 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2001654570

CAMBELAS � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1747/
971128; identificação de pessoa colectiva n.º 504011073; data da
apresentação: 20030627.
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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.

24 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2001654332

MÓVEIS BRANCO, SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 663/
851230; identificação de pessoa colectiva n.º 501582690; data da
apresentação: 20030627.

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.

24 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003788115

IRMÃOS VIEIRA DE ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1798/
730806; identificação de pessoa colectiva n.º 500142269; data da
apresentação: 20030627.

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.

24 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003788093

CONFERSTONE � CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1972/
990126; identificação de pessoa colectiva n.º 504366114; data da
apresentação: 20030627.

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.

24 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2001654405

PEÇA JÁ � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2528/
20010904; identificação de pessoa colectiva n.º 505542145; data
da apresentação: 20030627.

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.

24 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003788077

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ERNESTO BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2141/
20000128; identificação de pessoa colectiva n.º 504715771; data
da apresentação: 20030627.

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.

24 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2001654537

LUÍS & COUTO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1613/
961106; identificação de pessoa colectiva n.º 503750948; data da
apresentação: 20030627.

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.

24 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003803343

LUISMÓVEL � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1156/
920909; identificação de pessoa colectiva n.º 502836270; data da
apresentação: 20030627.

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.

24 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003788069

MADEIRA VIVA � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2224/
20000623; identificação de pessoa colectiva n.º 504983172; data
da apresentação: 20030627.

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.

24 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003803416

AGUADO II � SERVIÇOS EM MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2690/
20020116; identificação de pessoa colectiva n.º 505892510; data
da apresentação: 20030627.

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.

24 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003788018

AGUADO � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1791/
980210; identificação de pessoa colectiva n.º 504071513; data da
apresentação: 20030627.
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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.

24 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003788026

VILEMODERNA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2032/
990614; identificação de pessoa colectiva n.º 504438921; data da
apresentação: 20030627.

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

Está conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2001654510

PORTO � 2.A SECÇÃO

SANTOS MONTENEGRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 916/760604; identificação de pessoa colectiva n.º 500581410;
número e data da apresentação: PC-2549/20030701; pasta n.º 1633.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002141363

G. P. A. E. I. � GABINETE DE PROJECTOS
DE ARQUITECTURA, ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 007/990729; identificação de pessoa colectiva n.º 504450069;
número e data da apresentação: PC-3093/20030704; pasta n.º 22 178.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002592012

NEW STYLE � AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 267/970530; identificação de pessoa colectiva n.º 503893463;
número e data da apresentação: PC-3064/20030704; pasta n.º 16 911.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002293376

J. & R. COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 420/970818; identificação de pessoa colectiva n.º 503945951;
número e data da apresentação: PC-3060/20030704; pasta n.º 17 591.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002886873

RUPTURA � ARQUITECTURA E PLANEAMENTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 478/970919; identificação de pessoa colectiva
n.º 503957305; número e data da apresentação: PC-3074/
20030704; pasta n.º 17 653.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002676666

MÁRIO DOS SANTOS, MARQUES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 561/971030; identificação de pessoa colectiva
n.º 503988065; número e data da apresentação: PC-3071/
20030704; pasta n.º 17 774.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002635579

PAMAFE � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 875/980304; identificação de pessoa colectiva n.º 504099388;
número e data da apresentação: PC-3092/20030704; pasta
n.º 18 167.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002635560

SOCIEDADE DE MÓVEIS 2 J, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19912/721026; identificação de pessoa colectiva n.º 500267456;
número e data da apresentação: PC-3069/20030704; pasta n.º 18 524.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002635552

J. CABRAL & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 926/670314; identificação de pessoa colectiva n.º 500143900;
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número e data da apresentação: PC-3070/20030704; pasta
n.º 18 525.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002635544

IMOPRECISA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 537/981215; identificação de pessoa colectiva n.º 504530127;
número e data da apresentação: PC-3077/20030704; pasta
n.º 20 304.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002635536

OFFICE PARTNER � PAPELARIA E SOLUÇÕES
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 570/981229; identificação de pessoa colectiva n.º 504669761;
número e data da apresentação: PC-3085/20030704; pasta
n.º 20 337.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Con-
ceição Ribeiro da Silva. 2000717829

SOCOBRIN � SOCIEDADE COMERCIAL DE BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 798/990503; identificação de pessoa colectiva n.º 504439731;
número e data da apresentação: PC-3084/20030704; pasta
n.º 20 918.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002635528

JOSORAC � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 811/990510; identificação de pessoa colectiva n.º 504328824;
número e data da apresentação: PC-3080/20030704; pasta
n.º 20 931.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002689997

XIANG WUZUO � MALAS E CARTEIRAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 017/990802; identificação de pessoa colectiva n.º 504764306;
números e data das apresentações: PC-3088 e 3089/20030704; pas-
ta n.º 22 188.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002, referen-
tes à sociedade em epígrafe.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002273650

RUI MIRANDA � PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 908/900214; identificação de pessoa colectiva n.º 502292210;
número e data da apresentação: PC-3096/20030704; pasta n.º 1610.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002637130

S. I. I. � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1185/890328; identificação de pessoa colectiva n.º 502132442;
número e data da apresentação: PC-3081/20030704; pasta n.º 1875.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002584001

SPINVESTE � GESTÃO IMOBILIÁRIA, SGIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 541/880916; identificação de pessoa colectiva n.º 502035218;
número e data da apresentação: PC-3075/20030704; pasta n.º 5122.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2001253192

SONHO BELO � MODA INFANTIL E JUVENIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6940/450428; identificação de pessoa colectiva n.º 501176241;
número e data da apresentação: PC-3095/20030704; pasta n.º 5701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002583994
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LATINA INVICTA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 851/990524; identificação de pessoa colectiva n.º 504398504;
número e data da apresentação: PC-3387/20030716; pasta
n.º 20 972.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2000710670

M. PORTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 243/20010223; identificação de pessoa colectiva n.º 505325470;
número e data da apresentação: PC-3362/20030716; pasta n.º 23 792.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2001977530

GESTARQ � GESTÃO E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 879/830504; identificação de pessoa colectiva n.º 501376380;
número e data da apresentação: PC-3397/20030716; pasta n.º 9923.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002592870

GONÇALVES, PEIXOTO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 860/740813; identificação de pessoa colectiva n.º 500358796;
número e data da apresentação: PC-3386/20030716; pasta
n.º 18 542.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002192332

INVESTIFLOR � SOCIEDADE IMOBILIARIA E TURÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 806/961001; identificação de pessoa colectiva
n.º 503761206; número e data da apresentação: PC-3370/
20030716; pasta n.º 16 310.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002592853

LINHA-DESIGN � SERVIÇOS DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 143/921020; identificação de pessoa colectiva n.º 502857986;
número e data da apresentação: PC-3365/20030716; pasta
n.º 10 332.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2000066615

SEQUEIRA, SILVAS & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 473/840216; identificação de pessoa colectiva n.º 501420193;
número e data da apresentação: PC-3391/20030716; pasta
n.º 10 435.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2000627927

MADUREIRA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 934/721114; identificação de pessoa colectiva
n.º 500123489; número e data da apresentação: PC-3383/
20030716; pasta n.º 8977.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2000710549

M. CALDEIRA & E. FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 236/771019; identificação de pessoa colectiva
n.º 500688737; número e data da apresentação: PC-4077/
20030930; pasta n.º 20 492.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002622370

HRTM � COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 839/931025; identificação de pessoa colectiva
n.º 503074578; número e data da apresentação: PC-4073/
20030929; pasta n.º 12 023.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002622345
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GALERIA SOUSA CARDOSO
ARTE CONTEMPORÂNEA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 837/890607; identificação de pessoa colectiva n.º 502017287;
número e data da apresentação: PC-4083/20030930; pasta n.º 11 052.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002622337

RODRIGUES & CARNEIRO � PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 853/950404; identificação de pessoa colectiva n.º 503406619;
número e data da apresentação: PC-4092/20030930; pasta n.º 13 995.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2000813976

TGV � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 368/831228; identificação de pessoa colectiva n.º 501424652;
número e data da apresentação: PC-4080/20030930; pasta n.º 12 733.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002622353

ULLOA ÓPTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 171/770922; identificação de pessoa colectiva n.º 500695512;
número e data da apresentação: PC-4071/20030929; pasta n.º 10 634.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002191212

TABACARIA CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 655/660621; identificação de pessoa colectiva n.º 500491569;
número e data da apresentação: PC-4079/20030930; pasta
n.º 10 107.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002622329

PERCATO � ACESSÓRIOS PARA A INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 884/920602; identificação de pessoa colectiva n.º 502771380;
número e data da apresentação: PC-4087/20030930; pasta n.º 9629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002622310

SOCIEDADE DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 283/410121; identificação de pessoa colectiva n.º 501258078;
número e data da apresentação: PC-4081/20030930; pasta n.º 5804.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2002622302

PORTO � 3.A SECÇÃO

PEREIRA DA COSTA E FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 710/881027; identificação de pessoa colectiva n.º 502054239;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 8/20031027.

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

Designação de gerente de Maria Luísa Parada de Oliveira Ribeiro
da Silva, viúva.

Data da deliberação: 29 de Maio de 2003.

30 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2002659168

AUTO BASIC MOTOR � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 086-A/20010403 (Matosinhos); identificação de pessoa co-
lectiva n.º 504569031; inscrição n.º 4; número e data da apresen-
tação: 14/20030829.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, alterou todo o articulado, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Auto Basic Motor � Co-
mércio de Veículos, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Tenente Valadim, 181,
freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

2 � O conselho de administração pode deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar ou encer-
rar filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços, edi-
ção e comercialização por via electrónica de veículos motorizados.

2 � Nos termos do Código das Sociedades Comerciais, a sociedade
pode adquirir participações em sociedades cujo objecto não seja igual
ao estipulado no parágrafo anterior desta cláusula, mediante aprova-
ção do conselho de administração.
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ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
349 462 euros, representado por 349 462 acções, com o valor nomi-
nal de 1 euro cada uma.

2 � As acções são nominativas e podem ser incorporadas em tí-
tulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 50 000 e
100 000 acções.

3 � Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções em
escriturais, nos termos da legislação aplicável e desde que haja prévia
deliberação nesse sentido da assembleia geral.

4 � Os títulos representativos das acções, serão assinados por dois
administradores, podendo as assinaturas ser realizadas por meio de
chancela por eles autorizada, ou por mandatários da sociedade para o
efeito designados.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade pode proceder à emissão de acções preferenciais
sem voto e de acções preferenciais remíveis e de qualquer espécie de
obrigações legalmente prevista, nos termos admitidos por lei e deli-
berados pela assembleia geral.

2 � A emissão de obrigações poderá ser deliberada pelo conselho
de administração, não podendo nesse caso, o valor total das emissões
em curso exceder um montante igual ao capital social realizado à data
da deliberação.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias dentro dos
limites e sob as condições previstos na lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções detidas por accionis-
tas que utilizarem as informações solicitadas aos órgãos competentes,
nos termos previstos nos artigos 288.º e seguintes do Código das So-
ciedades Comerciais, para através delas, colherem abusivamente van-
tagens pessoais ou patrimoniais, provocando dessa forma, prejuízos à
sociedade ou a outros accionistas.

2 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico,
aferido pelo último balanço.

ARTIGO 8.º

1 � Os accionistas poderão efectuar à sociedade prestações
pecuniárias além das entradas de capital.

2 � O montante global das prestações acessórias não poderá ex-
ceder 10 vezes o valor do capital social.

3 � As prestações acessórias poderão ser realizadas nas modalida-
des de contrato de suprimento e ou de prestações suplementares de
capital, aplicando-se-lhes o regime estabelecido no Código das Socie-
dades Comerciais para estes institutos.

4 � Apenas no caso de assumirem a modalidade do contrato de supri-
mento, as prestações acessórias poderão ser objecto de remuneração.

5 � A realização de prestações acessórias depende de acordo entre
a sociedade e os accionistas interessados na sua realização.

ARTIGO 9.º

1 � Os órgãos sociais são: a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o fiscal único.

2 � A sociedade poderá ainda, ter um secretário da sociedade cujas
intervenções e competência serão as fixadas na lei.

ARTIGO 10.º

1 � Salvo quando haja lugar à designação de um só membro, as
eleições de cada órgão são efectuadas por listas, incidindo o voto
exclusivamente sobre estas.

2 � As listas, com indicação dos accionistas proponentes, devem
ser apresentadas na sede social até 10 dias antes da data fixada para a
reunião da assembleia geral em cuja ordem do dia esteja incluída a
eleição de membros dos órgãos sociais, por comunicação dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral, acompanhada dos elementos
mencionados no artigo 289.º, n.º 1, alínea d), do Código das Socieda-
des Comerciais, sem prejuízo de substituição de membros em caso de
morte ou de impedimento, o qual deve ser imediatamente comunica-
do, com os necessários elementos de informação.

ARTIGO 11.º

1 � As remunerações dos membros dos órgãos sociais e bem assim
os esquemas de segurança social serão fixados por uma comissão de
remunerações e previdência, eleita em assembleia geral, ou no caso
de não existir tal comissão, pela assembleia geral.

2 � Os administradores poderão ter direito a reforma, devendo as
respectivas condições ser fixadas pela comissão referida no n.º 1 deste
artigo, a qual poderá salvaguardar direitos já adquiridos no exercício
de actividade profissional anterior dos administradores e podendo ser
titulada por contrato.

3 � Os administradores prestarão ou não caução para o exercício
dos respectivos cargos conforme venha a ser deliberado em assembleia
geral.

4 � A remuneração dos administradores pode consistir parcialmente
numa percentagem dos lucros do exercício não superior a 20%.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas
para todos eles quando tomadas nos termos da lei e dos estatutos.

2 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto que, até 15 dias antes da data designada para a reunião,
tiverem o número mínimo de acções necessário para conferir voto
registado em seu nome junto da sociedade ou, no caso de as acções
assumirem a forma escritural, constem como tal de conta aberta jun-
to de intermediário financeiro integrada em sistema centralizado.

3 � Os accionistas que forem pessoas singulares poderão fazer-se re-
presentar nas reuniões da assembleia geral pelo seu cônjuge, ascendente
ou descendente, por outro accionistas ou por membro do conselho de
administração da sociedade; os accionistas que forem pessoas colectivas
poderão fazer-se representar por quem para o efeito indicarem.

4 � Os instrumentos de representação dos accionistas devem ser
entregues na sociedade, dirigidos ao presidente da mesa, até cinco dias
antes da reunião da assembleia geral.

5 � No caso de contitularidade de acções, só o representante co-
mum poderá participar nas reuniões de assembleia geral, nas condi-
ções previstas nestes estatutos e na lei.

6 � Poderão assistir às reuniões de assembleia geral, as pessoas
cuja presença seja autorizada pelo presidente da mesa.

7 � A mesa da assembleia geral será composta pelo presidente e
um secretário.

8 � Compete à assembleia geral, para além do disposto na lei e
noutras normas do presente contrato de sociedade:

a) Eleger o presidente e o secretário da mesa;
b) Eleger os membros do conselho de administração e o seu presi-

dente;
c) Eleger o fiscal único;
d) Eleger os membros da comissão de remunerações e previdência;
e) Deliberar sobre o lançamento de oferta pública de venda ou de

troca de acções nominativas de que resulte a abertura do capital social.
9 � As deliberações da assembleia geral só se considerarão toma-

das com os votos favoráveis correspondentes a acções representati-
vas de três quartas partes do capital social.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral, pode iniciar os seus trabalhos, funcionar e
deliberar em primeira convocação desde que se encontrem presentes
ou representados accionistas possuidores de acções representativas de,
pelo menos, mais de metade do capital.

2 � Em Segunda convocação, a assembleia geral pode funcionar e
deliberar seja qual for o número de accionistas presentes ou represen-
tados e a percentagem de capital que traduzem.

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral reunirá:
a) No prazo legal para: deliberar sobre o relatório de gestão e as

contas do exercício; deliberar sobre a aplicação de resultados; exercer
as demais competências a ela conferidas pela lei ou por este contrato;

b) Sempre que: conselho de administração ou o fiscal único o soli-
citem; um ou mais accionistas, com os requisitos e nas condições
previstas na lei, o requeiram.

2 � Sendo solicitada a convocação da assembleia geral por um
grupo de accionistas, nos termos do n.º 1, o presidente da mesa da
assembleia geral deve promover a publicação da convocatória nos
15 dias úteis seguintes à recepção do requerimento, devendo a
assembleia reunir antes de decorridos 45 dias a contar da publicação
da referida convocatória.

3 � A assembleia geral poderá ser convocada mediante carta re-
gistada, dirigida a cada um dos accionistas para a sua última morada
conhecida, com a antecedência mínima de 21 dias em relação à data
designada para a reunião ou através de publicação da respectiva
convocatória, nos termos e prazos previstos na lei.

4 � No caso de a sociedade abrir o seu capital ao investimento do
público, é apenas admissível o voto por correspondência para a elei-
ção dos titulares dos órgãos sociais e para a alteração dos estatutos.
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5 � As declarações de voto exercido por correspondência devem
ser remetidas para a sede da sociedade, dirigidas ao presidente da mesa
da assembleia geral, até três dias antes da realização da assembleia.

ARTIGO 15.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por um número ímpar de membros, num
mínimo de três e máximo de sete.

2 � A assembleia geral que eleger os membros do conselho de
administração, designará o seu presidente.

ARTIGO 16.º

1 � Ao conselho de administração compete, nomeadamente e sem
prejuízo das atribuições que por lei lhe são genericamente conferidas:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-
ções integrados no objecto social;

b) Aprovar o orçamento e o plano de empresas;
c) Adquirir, onerar e alienar quaisquer direitos e bens móveis, no-

meadamente, participações no capital de outras sociedades;
d) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e reali-

zar operações de crédito que não sejam vedadas por lei;
e) Constituir mandatários da sociedade para a prática de determi-

nados actos ou categorias de actos;
f) Contratar empregados para a sociedade, estabelecendo as respec-

tivas condições contratuais e exercer o correspondente poder directivo
e disciplinar;

g) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, propor e fazer seguir acções, confessar e delas desistir ou tran-
sigir e comprometer-se em árbitros;

h) Constituir garantias reais sobre activos da sociedade; e
i) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as

deliberações da assembleia geral.
2 � É vedada aos membros do conselho de administração a práti-

ca de actos alheios aos negócios sociais, respondendo aqueles perante
a sociedade pelos danos que lhe causarem em consequência de tais
actos.

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo presidente ou por outros dois administradores, devendo reu-
nir pelo menos, uma vez em cada trimestre.

2 � As reuniões do conselho de administração deverão ser
convocadas com, pelo menos, três dias úteis de antecedência, mediante
carta, telex ou telecópia dirigido a cada um dos seus membros para a
sua última morada conhecida, especificando a ordem de trabalhos.

3 � Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o conselho
de administração pode reunir sem que haja sido formalmente convoca-
do desde que estejam presentes todos os seus membros em exercício.

4 � Qualquer membro do conselho de administração pode fazer-se
representar nas reuniões deste por outro dos seus membros, mediante
carta dirigida ao presidente.

5 � O conselho de administração não pode deliberar sem que es-
tejam presentes ou representados três quartos dos votos dos seus
membros.

6 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria de três quartos dos votos dos seus membros.

7 � De cada reunião deve ser lavrada acta no livro respectivo,
assinada por todos os que nela tenham participado.

8 � Os membros do conselho de administração podem tomar de-
liberações unânimes por escrito, sem necessidade de reunião daquele
órgão.

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois membros do conselho de

administração;
b) Pela assinatura de um administrador ou um mandatário ou mais

mandatários, dentro dos poderes que lhe tenha sido conferidos respec-
tivamente, em acta do conselho de administração ou em procuração;

c) Pela assinatura de um dos membros do conselho de administra-
ção e de um mandatário, nos termos da alínea precedente.

2 � Nas operações cujo valor total ou parcial seja igual ou supe-
rior a 2500 euros, uma das assinaturas tem de ser obrigatoriamente de
uma das seguintes pessoas: Nuno António de Moser Leitão, Pedro
Zñartu Gubert Morais Leitão e Luís Manuel da Silva Rodrigues.

ARTIGO 19.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, o qual
terá sempre um suplente, sendo ambos revisores oficiais de contas ou
sociedade de revisores oficiais de contas.

2 � O fiscal único rege-se pelas disposições legais respeitantes ao
revisor oficial de contas e, subsidiariamente, na parte aplicável pelo
disposto quanto ao conselho fiscal e aos seus membros.

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral pode encarregar uma sociedade de audito-
res da verificação das contas da sociedade, sem prejuízo da compe-
tência do fiscal único.

2 � Ao fiscal único será dado conhecimento dos relatórios apresen-
tados pelos auditores.

ARTIGO 21.º

Os membros dos órgãos sociais são eleitos por um período de dois
anos e reelegíveis por uma ou mais vezes.

ARTIGO 22.º

1 � Os lucros apurados em cada exercício terão a seguinte aplicação:
a) Integração ou reintegração do fundo de reserva legal na percen-

tagem exigida por lei;
b) Pagamento de dividendo prioritário devido às acções preferen-

ciais sem voto, se tiverem sido emitidas acções desta espécie;
c) Constituição ou reforço de quaisquer fundos de reserva do inte-

resse da sociedade;
d) Distribuição do eventual remanescente pelos accionistas a título

de dividendos.
2 � A assembleia geral delibera livremente, por maioria simples,

em matéria de distribuição dos lucros do exercício, sem sujeição a
qualquer distribuição obrigatória.

3 � O conselho de administração, com o consentimento do fiscal
único ou do conselho fiscal, pode deliberar que sejam feitos aos ac-
cionistas adiantamentos sobre lucros, verificadas que sejam as condi-
ções legalmente estabelecidas para o efeito.

ARTIGO 23.º

1 � As assembleias gerais que tenham por fim deliberar sobre a
dissolução da sociedade, fusão, cisão, transformação, aumento ou re-
dução do capital social necessitam para poderem deliberar em primeira
convocação, que estejam presentes ou representados accionistas que
detenham pelo menos, acções correspondentes a um terço do capital.

2 � Os usufrutuários de acções só poderão tomar parte nas delibe-
rações das assembleias gerais referidas no corpo do artigo com auto-
rização escrita dos respectivos proprietários de raiz.

ARTIGO 24.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei ou medi-
ante deliberação da assembleia geral, expressamente convocada para o
efeito, tomada por maioria representativa de 75% do capital social.

2 � A liquidação será efectuada extrajudicialmente, servindo como
liquidatários os membros do conselho de administração, em exercí-
cio, se a assembleia prevista no número anterior não deliberar de outro
modo por igual maioria.

Declaram ainda que, entrando por fim na apreciação do n.º 4 da
ordem do dia, foi aprovado por unanimidade, conceder poderes ao
administrador João Paulo Ciravegna Fonseca, para outorgar a com-
petente escritura de aumento de capital e alteração de estatutos.

Está conforme.

5 de Novembro de 2003. � O Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 2002656053

JOAQUIM & PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 191/20020718; identificação de pessoa colectiva n.º 506228495;
número e data da apresentação: 56/20030625.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2002.

25 de Agosto de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002635200

SANTO TIRSO

ALUMINOAVES � SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4146/981105; identificação de pessoa colectiva n.º 504282212;
data da apresentação: 20030730.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

30 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000574319

VALONGO

ÓPTICA MÉDICA DE ERMESINDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 8894/
971020; identificação de pessoa colectiva n.º 504010344;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 5/20030605.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, a mesma
mudou a sede para a Rua do 5 de Outubro, 1087, 1.º, traseiras,
Ermesinde, Valongo.

18 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2000077595

NEVES & SANTOS, VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 742/
910416; identificação de pessoa colectiva n.º 502536977.

Certifico que foi efectuado o depósito das contas do ano de 2002.

Está conforme.

9 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2002834970

VILA NOVA DE GAIA

PEDRO MIGUEL OLIVEIRA MOREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 032; identificação de pessoa colectiva n.º P-506639690;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20030717.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pedro Miguel Oliveira Moreira,
Unipessoal, L.da, conforme certificado de admissibilidade passado pelo
Registo Nacional de Pessoas Colectivas, no dia 12 de Junho de 2003 e
contribuinte provisório n.º P-506639690.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem sede na Rua de Pádua Correia, 191, 2.º, es-
querdo, 3.º, sala 3.1, na freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova
de Gaia.

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

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de máquinas, progra-
mas e produtos informáticos. Comércio de consumíveis e diversos
materiais de escritório. Serviços prestados e assistência técnica de
informática a empresas. Serviços de publicidade, criação de logotipos
e de brindes publicitários.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma só quota, pertencente ao seu único
sócio Pedro Miguel Oliveira Moreira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, compete ao sócio
Pedro Miguel Oliveira Moreira, que fica desde já, nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção do ge-
rente nomeado.

ARTIGO 6.º

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

Mais declara que, por sua inteira responsabilidade, não é sócio de
qualquer outra sociedade unipessoal; e que, poderá desde já proceder
ao levantamento do capital social depositado, para fazer face a des-
pesas da sociedade.

18 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002235082

SANTARÉM
ABRANTES

ALBERTO ISIDRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 957/
900607; identificação de pessoa colectiva n.º 502361239; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2002794847

A CASA DAS TRALHAS � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1907/
20021029; identificação de pessoa colectiva n.º 506287432; data
da apresentação: 20031022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003062742

TRANSPORTES JORGE CARIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1878/
20020625; identificação de pessoa colectiva n.º 506052214; data
da apresentação: 20031022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003062750

ALPIARÇA

TRANSOATEBONEL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 366/
20011213; identificação de pessoa colectiva n.º 505914565; data
da apresentação: 20030912.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados todos os documentos respeitantes ao registo de prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando José
de Lima Gonçalves. 2001347820
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CARTAXO

VILUIMAR � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1316/
970523; identificação de pessoa colectiva n.º 503896446; data da
apresentação: 20030625.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos da prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2002.

23 de Julho de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Martins
Froufe. 2002444757

CHAMUSCA

GABRIEL FRANCISCO, L.DA

Sede: Rua do Arneiro de Baixo, lote 21,
freguesia e concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 323/
20020402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20020402.

Certifico que, por escritura de 14 de Fevereiro de 2002, lavrada de
fl. 133 a fl. 134, do livro n.º 14-E, do Cartório Notarial de Alpiarça,
entre Gabriel Maria Godinho Francisco e Maria Fernanda Caldeira da
Cruz Francisco, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Gabriel Francisco, L.da e tem a sua sede
na Rua do Arneiro de Baixo, lote 21, Zona Industrial, freguesia e
concelho de Chamusca.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
transferida para outra localidade, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e a sociedade poderá criar, instalar, deslocar ou
encerrar, sucursais, delegações, agências ou quaisquer outras formas de
representação quer no território nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de reparações eléctricas
em veículos automóveis, podendo contudo, vir a ser qualquer outro
ramo de actividades conexa com ela em que os sócios acordem.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e subscrito
em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: sendo uma de
2450 euros, pertencente a Gabriel Maria Godinho Francisco; uma de
2450 euros, pertencente a Maria Fernanda Caldeira da Cruz Francisco
e outra de 100 euros, pertencente à sociedade Marques & Godinho, L.da

4.º

Poderão os sócios fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer nos termos das condições aprovadas em assembleia geral.

5.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital,
até ao décuplo do actual capital social.

6.º

1 � A gerência da sociedade, poderá ser eleita em assembleia geral e
será exercida pelos sócios Gabriel Maria Godinho Francisco e Maria Fernanda
Caldeira da Cruz Francisco que, ficam desde já, nomeados gerentes.

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

3 � Aos gerentes é expressamente proibido obrigar a sociedade
em letras de favor, fianças, abonações ou quaisquer outros documen-
tos ou actos estranhos ao objecto social.

7.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, será livre entre os só-
cios; porém, a favor de estranhos, carece do consentimento da so-

ciedade que terá sempre direito de preferência, o qual de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
ou prazos, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

9.º

Transitório

A gerência fica desde já, autorizada a efectuar os levantamentos da
conta em nome da sociedade, aberta no Banco Comercial Portu-
guês, S. A., agência de Alpiarça, para aquisição de equipamentos e bens
de giro comercial e ainda para liquidação das despesas com a consti-
tuição e registo, bem como a celebrar quaisquer negócios jurídicos por
conta da sociedade no âmbito do respectivo objecto.

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

Está conforme o original.

26 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva Rosa. 2001404719

EMPAZOL � EMPREITEIROS ASSOCIADOS, L.DA

Sede: Rua Nova, freguesia de Pinheiro Grande,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 51/
820201; identificação de pessoa colectiva n.º 501264248; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20030204.

Certifico que, por acta n.º 40, de 9 de Janeiro de 2002, em
assembleia geral, foi registada a redenominação, em que são sócios
Joaquim de Jesus Duarte, 22 445,91 euros e Luísa Adriano Dias Duarte,
2493,99 euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º, que
fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
entrado na caixa social, é de 24 939,90 euros e corresponde à soma
das quotas dos sócios: uma de 22 445,91 euros, pertencente ao sócio
Joaquim de Jesus Duarte e outra de 2493,99 euros, pertencente à sócia
Luísa Adriano Dias Duarte.

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

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva Rosa. 2001405855

ENTRONCAMENTO

JOSÉ ANSELMO, JOÃO & MENDES, L.DA

Sede: Rua de Profírio Rodrigues, 12, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 731; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20030103.

Certifico que entre:
1.º José Manuel Ferreira Anselmo, número de identificação fiscal

132688417, casado com Maria de Fátima Martins Salvado, sob o regime
da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Vale de Prazeres,
concelho do Fundão, residente na Rua do Professor José Francisco
Corujo, 18, 3.º, esquerdo, freguesia, concelho e cidade do Entronca-
mento;

2.º Pedro Miguel Fernandes Mendes, número e data da apresenta-
ção: 209779322, solteiro, maior, natural da freguesia de Torres No-
vas (São Pedro), concelho de Torres Novas, residente na Travessa do
Altinho, 3, dita freguesia, concelho e cidade do Entroncamento; e

3.ª Maria João de Bastos Mateus, número de identificação fiscal
202808211, solteira, maior, natural da freguesia de Ameixoeira, con-
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celho de Lisboa, residente na Rua das Hortas, 27 e 29, lugar de Carreiro
da Areia, freguesia de Torres Novas (Santiago), concelho de Torres
Novas, foi constituída a sociedade e epígrafe, que se rege pelo contra-
to constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Anselmo, João & Mendes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Porfírio Rodrigues, 12,
freguesia, concelho e cidade do Entroncamento.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na reparação e manutenção de
electrodomésticos, comercialização de electrodomésticos, acessórios
para os mesmos e equipamentos electrónicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 17 500 euros, pertencente ao sócio
José Manuel Ferreira Anselmo; uma de 5000 euros, pertencente ao
sócio Pedro Miguel Fernandes Mendes e uma de 2500 euros, perten-
cente à sócia Maria João de Bastos Mateus.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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 sócios, 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 percen-
tagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

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

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 2001481888

OURÉM

HOTEL TRÊS PASTORINHOS, S. A.

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 284;
identificação de pessoa colectiva n.º 500742162; inscrição n.º 19;
número e data da apresentação: 12/20031006.

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

Nomeação dos órgãos de administração e de fiscalização, para o
quadriénio de 2003-2006:

Conselho de administração: presidente � Joaquim José Carreiras
Claro; vogais � Vítor Manuel Braga da Cunha e Pedro Alexandre de
Castilho Monteiro Gil.

Conselho fiscal: presidente � José Afonso Gil; vogais � Raul Jai-
me de Abreu Dinis e Moisés Santos Teixeira, revisor oficial de con-
tas; suplente � Natalino Marques Coiteiro, revisor oficial de contas.

Data: 31 de Março de 2003.

Conferido, está conforme.

27 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003546901

PRIMITIVO & RODRIGUES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de São João de Deus, 23, 2.º, esquerdo,
Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2562;
identificação de pessoa colectiva n.º 506728625; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/20031014.

Certifico que entre:
1.º Jorge Manuel de Jesus Primitivo; e
2.º Jorge Ferreira Rodrigues, foi constituída a sociedade em epígrafe,

que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Primitivo & Rodrigues �
Construções, L.da e tem a sua sede na Rua de São João de Deus, 23,
2.º, esquerdo, Cova da Iria, freguesia de Fátima, 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, agências, delegações ou outras for-
mas 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

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros.

2 � O capital social está dividido em duas quotas iguais, no valor
nominal de 10 000 euros cada uma, subscritas respectivamente, pelos
sócios Jorge Manuel de Jesus Primitivo e Jorge Ferreira Rodrigues.

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, é exercida pela gerência, remu-
nerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes.
3 � Os sócios Jorge Manuel de Jesus Primitivo e Jorge Ferreira

Rodrigues, ficam desde já, nomeados gerentes.

6.º

Transitório

A sociedade assume a responsabilidade pelos encargos com a sua
instalação, aquisição de bens, mercadorias, existências, bens imóveis
inclusivé e outras despesas necessárias à sua constituição, registo e
entradas em funcionamento, ficando a gerência autorizada a adquirir,
desde já, quaisquer bens imóveis para a sociedade, antes do seu registo
definitivo, ficando ratificados tais negócios, bem como a efectuar
levantamentos da conta aberta no banco BPI, S. A., agência de Fáti-
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ma, para fazer face às despesas de constituição e registo desta escri-
tura, de investimentos do activo imobilizado, de aquisição de existên-
cias e de bens imóveis.

Conferido, está conforme.

27 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003547924

J. MANUEL � INSPECÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Casal dos Crespos, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1186;
identificação de pessoa colectiva n.º 503208183.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Abril de 2003.

Conferido, está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003574670

CASA GIRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 994;
identificação de pessoa colectiva n.º 502703334; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 8/20031013.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação de contas: 20 de Agosto de 2003.

Conferido, está conforme.

22 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003547029

R. C. N. PORTUGUESA � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS

E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, 86, rés-do-chão,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1691;
identificação de pessoa colectiva n.º 504450956; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 10/20031014.

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

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 5000 euros para 25 000 euros,

tendo em consequência sido dada nova redacção ao artigo 4.º e corpo
do artigo 5.º, os quais ficam com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 25 000 euros, dividido em quatro quotas: três delas, cada uma do
valor nominal de 7500 euros, pertencentes respectivamente aos só-
cios Ricardo José Perdigão da Fonseca, José Manuel Lopes Perdigão
e Jorge Manuel Pereira Freire Leal e a outra, do valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio Nuno Alexandre Reis Borda de Água.

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares, aos sócios, até
ao décuplo do capital existente no momento da deliberação, desde
que aprovadas por unanimidade em assembleia geral.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a quem aí for eleito, encon-
trando-se já nomeados gerentes, os sócios e sendo necessária a assi-

natura conjunta de dois gerentes para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

Certifico ainda que foram também nomeados gerentes, os sócios
José Manuel Lopes Perdigão, Jorge Manuel Pereira Freire Leal e Nuno
Alexandre Reis Borda de Água.

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

Conferido, está conforme.

22 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003546979

CESAMOP � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, edifício Jasmim, bloco A,
4.º, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1985;
identificação de pessoa colectiva n.º 505382385; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 22 e 23/20031010.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente de Isabel Maria Dias Silva Rosa,
por renúncia.

Data: 30 de Setembro de 2003.
Alteração parcial do contrato quanto à redacção do artigo 1.º, que

passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma CESAMOP � Construção Civil, L.da,
tem a sua sede na Avenida de Beato Nuno, edifício Jasmin, bloco A,
4.º, freguesia de Fátima, concelho de Ourém e durará por tempo
indeterminado a contar da data da sua constituição.

Certifico ainda que foi também nomeado gerente, o sócio Celso
dos Santos Moreira Pinto.

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

Conferido, está conforme.

27 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003546960

KID�S AND MAMMY�S � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E AFINS, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 286, Q, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2385;
identificação de pessoa colectiva n.º 506299880; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 5 e 6/20031009.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente de Emília Marques Lourenço Pipa,
por renúncia.

Data: 24 de Setembro de 2003.
Alteração parcial do contrato, quanto à redacção do seu artigo 4.º,

que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente.

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

Conferido, está conforme.

27 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003546936
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LUX MUNDI � EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua de Jacinta Marto, sem número de polícia,
Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 739;
identificação de pessoa colectiva n.º 502113928.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
29 de Março de 2003.

Conferido, está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000534929

A GARRAFEIRA DE FÁTIMA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Avenida de D. José Alves Correia da Silva, 132, Fátima,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1336;
identificação de pessoa colectiva n.º 503538493.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
29 de Março de 2003.

Conferido, está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2000534937

CONSTRUÇÕES ALTO DA BARREIRA, L.DA

Sede: Barreira, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2191;
identificação de pessoa colectiva n.º 505701138; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 2/20031010.

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

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção aos artigos 1.º
e 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Alto da Barreira, L.da, tem
a sua sede no lugar de Barreira, freguesia de Caxarias, concelho de
Ourém, e durará por tempo indeterminado a contar da data da sua
constituição.

5.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, é
necessária e suficiente a assinatura do gerente Pedro Alexandre
Antunes de Oliveira; porém, para os actos de mero expediente, bas-
tará a assinatura de qualquer gerente.

Certifico ainda que foi nomeada gerente, a sócia Maria de La Salete
Fernandes dos Santos.

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

Conferido, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003546944

AMEGOL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Principal, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2477;
identificação de pessoa colectiva n.º 506520234; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20031007.

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

Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 25 000 euros para 60 000 euros,

tendo em consequência sido dada nova redacção ao artigo 3.º, o qual passa
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 60 000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma no valor nominal
de 30 000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Conferido, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003546910

CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & IRMÃO, L.DA

Sede: Pisões, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1735;
identificação de pessoa colectiva n.º 504477420; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 8 e 9/20031006.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente de Gabriel da Silva Lopes, por re-
núncia.

Data: 5 de Agosto de 2003.
Alteração parcial do contrato quanto à redacção do artigo 6.º, o

qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a quem aí for eleito, fi-
cando desde já nomeados gerentes, os sócios Manuel Francisco da Silva
Lopes e Judite Marques.

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

Certifico ainda que foi também nomeada gerente, a sócia Judite
Marques.

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

Conferido, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003546898

TRANSPORTES INTERNACIONAIS CAXARIENSE, L.DA

Sede: Rua do Pisão do Oleiro, 78, Pisão do Oleiro, Caxarias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1793;
identificação de pessoa colectiva n.º 504808451.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício de 2002, da sociedade em epígrafe, bem
como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em 31 de
Março de 2003.

Conferido, está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003547037

SALVATERRA DE MAGOS

ALBERTINO SOUSA E PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 170/900508; identificação de pessoa colectiva n.º 502395834.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

14 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000388957

PECO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 399/951116; identificação de pessoa colectiva n.º 503528188.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

14 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000405428

TRANSPORTES IDEAL MUGENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 538/981224; identificação de pessoa colectiva n.º 504347543.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000388884

ARMANDO MILITÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 711/20010911; identificação de pessoa colectiva
n.º 505639262.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

14 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004172517

SOCIEDADE AGRÍCOLA HENRIQUES E HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 175/900601; identificação de pessoa colectiva n.º 502401451.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

14 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000388892

CONSTRUÇÕES LUÍS CASACA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 289/921216; número e data da apresentação: 502908726;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/20030805.

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

a) Nomeação de gerente de Rita Maria Antunes da Silva, em 4 de
Julho de 2003.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004172290

ANTÓNIO JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 129/900105; identificação de pessoa colectiva n.º 502114665.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

14 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000405509

O CANTINHO DAS MANAS RESTAURAÇÃO
E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 789/20020618; identificação de pessoa colectiva
n.º 506200051.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

14 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001855567

MÓVEIS VIEGAS SALVATERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 202/901123; identificação de pessoa colectiva n.º 501171061.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

14 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000405444

PAULO ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 687/20010704; identificação de pessoa colectiva
n.º 505497700.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

10 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000388981

CONSTRUÇÕES LUÍS CASACA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 289/921216; identificação de pessoa colectiva n.º 502908726.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

14 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000388990

SANTOS E PANCADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 662/20010511; identificação de pessoa colectiva n.º 505449552.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

10 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000388965

CONSTRUTORA JOÃO DOMINGOS CORREIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 6/20000726; identificação de pessoa colectiva n.º 505087359.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

2 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000388906

AMÍLCAR MARTINGIL & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 790/20020620; identificação de pessoa colectiva
n.º 506195740.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

15 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000389627

AGOFATI � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 775/20020415; identificação de pessoa colectiva n.º 506069303.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

15 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000389619

PASTELARIA � O DOCE DA MANHÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 575/991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504577930.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000389643

REBOQUIANDA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 615/20000808; identificação de pessoa colectiva n.º 505076055.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

2 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000389406

JOAQUIM FEIJÃO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 779/20020506; identificação de pessoa colectiva n.º 506008061.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

15 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000389350

BALTEL � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 751/20020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505747430.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

15 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000389473

COELHO E MAIA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 404/951222; identificação de pessoa colectiva n.º 503579009.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

10 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000388833

CLAYIS � GABINETE APOIO AGRICULTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 696/20010806; identificação de pessoa colectiva
n.º 505625326.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

10 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000388841

MÁRIO SOUSA OLIVEIRA, CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 788/20020603; identificação de pessoa colectiva
n.º 506060500.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

15 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000388825

FATIA � CARPINTARIA E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 363/950127; identificação de pessoa colectiva n.º 503368687.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

17 de Junho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000405118

PATRIVEL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 692/20010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505594056.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

3 de Junho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000404570

MALHADACONSTROI � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 710/20010911; identificação de pessoa colectiva n.º 505719177.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 9 � 12 de Janeiro de 2004752-(98)

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

17 de Junho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000404880

SANTARÉM

RABATAGUS � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3496/
980723; identificação de pessoa colectiva n.º 504247620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006052861

HORTINECA � EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3273/
970331; identificação de pessoa colectiva n.º 503870340.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006052934

GRACEXPOR � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2597/
921007; identificação de pessoa colectiva n.º 502849843.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006052926

PLENOTUR � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2406/
910905; identificação de pessoa colectiva n.º 502613130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006052918

CARDOSO & MÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2303/
910130; identificação de pessoa colectiva n.º 502490225.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006052900

SOCIEDADE AGROPECUÁRIA DO CASAL DO BREJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1547/
830224; identificação de pessoa colectiva n.º 501359974.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006052896

RIBADIAL � CLÍNICA DE DIÁLISE DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1525/
830117; identificação de pessoa colectiva n.º 501360719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006052888

AGRIFÉRTIL � FERTILIZANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1211/
791206; identificação de pessoa colectiva n.º 500925704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006052870

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DOS CARDEAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 589/
20001113; identificação de pessoa colectiva n.º 500726736.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006052942

VIÚVA DE FRANCISCO DUARTE FERNÃO PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 177/
390525; identificação de pessoa colectiva n.º 500506728.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006052950

PASTELARIA HAMAMELIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2375/
910502; identificação de pessoa colectiva n.º 502549548;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21 e inscrição n.º 24; números e
data das apresentações: 16 e 17/20031016.

Certifico que, por escritura de 3 de Outubro de 2003, lavrada a
fl. 28, do livro n.º 213-C, do 2.º Cartório Notarial de Santarém, re-
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nunciou à gerência Tiago Miguel Reis Barros e foi alterado o pacto
da sociedade na sua totalidade, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Pastelaria Hamamelis, L.da,
durará por tempo indeterminado e tem a sua sede na Rua dos Bom-
beiros Voluntários, 6, rés-do-chão, direito, freguesia de Marvila, con-
celho de Santarém.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o comércio e exploração de cafés, bares, cerveja-
rias, casa-de-chá, pastelaria e confeitaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro
Neto Marques de Carvalho e Joana Neto Marques de Carvalho.

§ único. Os sócios podem decidir efectuar prestações suplementa-
res de capital até ao montante de 50 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade, competem aos sócios,
desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um deles
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, sejam de
que natureza forem.

§ único. A remuneração dos gerentes pode consistir total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode constituir mandatários nos termos da lei.

ARTIGO 6.º

Nas assembleias gerais, os sócios podem nomear gerentes e fazer-
-se representar por eles, delegando-lhes poderes de gerência.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006052993

MAJ � CLÍNICA DE SAÚDE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3382/
971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504008021;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 7 e 10/20031016.

Certifico que, por escritura de 18 de Julho de 2003, lavrada a fl. 132,
do livro n.º 153-F, do 2.º Cartório Notarial de Santarém, renunciou à
gerência António Manuel Soares Madeira e foi alterado o contrato da
sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 1.º, 3.º, 4.º e 8.º, que ficam
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de MAJ � Clínica de Saú-
de e Estética, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. António Maria
Galhordas, 17, 2.º, esquerdo, freguesia de São Nicolau, cidade e conce-
lho de Santarém.

2 � A sociedade poderá mediante prévia deliberação da assembleia
geral, criar delegações ou outras formas legais de representação em
qualquer local, do País ou no estrangeiro, bem como alterar o local da sede
social, dentro do concelho de Santarém ou em qualquer outro no País.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de
7481,96 euros e corresponde à soma de cinco quotas: uma de
2489,98 euros, da sócia Maria Esperança Afonso Roquete Garcia
Vicente; duas quotas, uma de 625,50 euros e outra de 1870,49 euros, da
sócia Sofia Isabel Sá Pereira da Costa Louro; e duas quotas, uma de
625,50 euros e outra de 1870,49 euros, da sócia Isabel Cristina Gonçal-
ves das Neves Honório.

ARTIGO 4.º

Ficam expressamente autorizadas as sócias a exercer individualmen-
te ou por participação noutra sociedade, actividades decorrentes com
as desta sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � O mandato da gerência será de cinco anos, renovável por iguais
e sucessivos períodos, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

2 � Os gerentes, sócios ou não sócios, poderão ser eleitos em
assembleia geral, sendo dispensados de prestar caução.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006053000

LANÇA & CANEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1913/
880310; identificação de pessoa colectiva n.º 501946961; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 1/20031017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 8 de Outubro de 2003.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006053027

AUTOREPARADORA CENTRAL DE TREMÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2991/
950331; identificação de pessoa colectiva n.º 503389153; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/20031017.

Certifico que, por escritura de 12 de Setembro de 2003, lavrada a
fl. 10, do livro n.º 213-B, do 2.º Cartório Notarial de Santarém, foi
aumentado, redenominado o capital e alterado o contrato da socieda-
de em epígrafe, quanto aos artigos 2.º e 3.º, que ficam com a seguinte
redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação dos veículos
automóveis, serviços de pronto socorro, comércio de veículos, im-
portação e exportação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde a duas quotas dos valores nominais de
37 500 euros, do sócio José Rafael Durão e 12 500 euros, da sócia
Luciana Salgueiro Simões Durão.

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

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006053043

IMPORIBATEJO � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E CAMIONS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4554/
20010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505427338; ins-
crição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas
das apresentações: 12/20031016 e 4/20031022.

Certifico que, por escritura de 25 de Fevereiro de 2003, lavrada a
fl. 142, do livro n.º 141-F, do 2.º Cartório Notarial de Santarém, re-
nunciou à gerência João António Casaca Rodrigues Gaivoto e foi al-
terado o pacto da sociedade na sua totalidade, que fica com a redac-
ção constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma IMPORIBATEJO � Comércio de
Máquinas e Camions, L.da, tem a sua sede na Praceta de Bento de
Jesus Caraça, 7, 2.º, direito, freguesia de Marvila, Santarém.
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2.º

A sociedade tem por objecto social: importação, exportação e
comércio de máquinas, camions, automóveis, peças e afins e oficina
de reparações.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a uma única quota de igual valor, perten-
cente à única sócia Maria Cândida Ferreira Figueiredo dos Santos.

4.º

Poderão ser exigidas à sócia, prestações suplementares de capital,
até ao limite do décuplo do capital social.

5.º

A sócia poderá fazer à sociedade, os suprimentos de que esta care-
cer nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será eleita em
assembleia geral.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os actos e
contratos, seja de que natureza for, é necessária a assinatura de um
gerente.

7.º

A cessão de quotas a estranhos, fica dependente do consentimento
da sociedade e dos sócios não cedentes, aos quais fica reconhecido o
direito de preferência.

8.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a parte
destinada à reserva legal, serão aplicados conforme for deliberado em
assembleia geral que aprovar o respectivo balanço a qual poderá aplicá-
los no todo ou em parte à constituição e reforço de quaisquer reser-
vas ou destiná-los a outras aplicações de interesse da sociedade, não
distribuindo lucros.

9.º

Salvo prazos e formalidades especiais, as assembleias gerais, serão
convocadas por meio de carta registada dirigida aos sócios com a
antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006053019

IMPORIBATEJO � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E CAMIONS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4554/
20010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505427338.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2002.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006052985

CORPO 8 � ARTES GRÁFICAS, BRINDES
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3950/
20010115; identificação de pessoa colectiva n.º 505292467;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 2 e 3/20031016.

Certifico que, por escritura de 22 de Julho de 2003, lavrada a fl. 61,
do livro n.º 262-J, do Cartório Notarial de Moscavide, renunciou à
gerência João Manuel dos Santos Pereira e foi alterado o contrato da
sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 3.º e 4.º, que ficam com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: sendo uma do valor

nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio João Manuel dos San-
tos Pereira e outra do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia
Maria Otelinda Guilherme Cardana Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, podendo não ser remunerada, se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pela sócia Maria
Otelinda Guilherme Cardana Pereira, nomeada gerente.

2 � [...]

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

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2006052969

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DO RIBATEJO CENTRO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 67/
960201; identificação de pessoa colectiva n.º 503678767; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/20030211.

Certifico que, por documento particular, em 30 de Janeiro de 2003,
foram reconduzidos os directores provisórios pelo período de um ano
a contar de 30 de Janeiro de 2003.

25 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2000907059

TORRES NOVAS

P. A. V. A. � PRODUTOS ALIMENTARES VALE D�ÁVILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 843/850520; identificação de pessoa colectiva n.º 501517324;
data da apresentação: 20030626.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2000311865

REDISEL � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 367/721124; identificação de pessoa colectiva n.º 500228680;
data da apresentação: 20030626.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2000311601

A RESERVA � JORGE, MIRANDA, NICOLAU,
RIBEIRO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 558/781020; identificação de pessoa colectiva n.º 500815879;
data da apresentação: 20030626.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2000311598
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SPORT AVENTURA � REALIZAÇÃO DE EVENTOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1622/940412; identificação de pessoa colectiva n.º 503202304;
data da apresentação: 20030626.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2000305350

CHORA BARROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1222/940316; identificação de pessoa colectiva n.º 503168599;
data da apresentação: 20030626.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2000295207

TRANSPORTADORA CENTRAL DE RIACHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 975/850221; identificação de pessoa colectiva n.º 501483870;
data da apresentação: 20030626.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2000305300

ÁLVARO LOPES PITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 418/750507; identificação de pessoa colectiva n.º 500309817;
data da apresentação: 20030626.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2001290420

NUNES, GORJÃO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1034/900906; identificação de pessoa colectiva n.º 502410442;
data da apresentação: 20030626.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2001290411

CONCEIÇÃO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1030/900808; identificação de pessoa colectiva n.º 502396768;
data da apresentação: 20030626.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2000311555

AGRIPEL � SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMÉRCIO
DE PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 928/880510; identificação de pessoa colectiva n.º 501976752;
data da apresentação: 20030626.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2001290276

ABÍLIO SIMÕES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 419/750514; identificação de pessoa colectiva n.º 500305145;
data da apresentação: 20030626.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2001290322

SUPERDOCMEL � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1606/20000204; identificação de pessoa colectiva n.º 504062212;
data da apresentação: 20030626.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2001290390

ELECTRO MOBILADORA DE ALCOROCHEL
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1476/980202; identificação de pessoa colectiva n.º 504062212;
data da apresentação: 20030626.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2001290284
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CÉSAR GODINHO & VÍTOR SIMÕES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1805/20011004; identificação de pessoa colectiva
n.º 505700760; data da apresentação: 20030626.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2000310630

GRESTEJO � INDÚSTRIAS DE CERÂMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1712/20010215; identificação de pessoa colectiva
n.º 504972880; data da apresentação: 20030626.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2000305385

REXTIR � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1671/20001019; identificação de pessoa colectiva
n.º 505127717; data da apresentação: 20030626.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2000303560

AGRO ESTUFAS HENRIQUES & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1309/950802; identificação de pessoa colectiva n.º 503471810;
data da apresentação: 20030625.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2000302670

ACERPLÁS � TUBOS E PERFIS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1614/890620; identificação de pessoa colectiva n.º 502178256;
data da apresentação: 20030625.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2000303544

ICP � PROJECTOS E COMERCIALIZAÇÕES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1029/900807; identificação de pessoa colectiva n.º 502396687;
data da apresentação: 20030715.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2001290373

ABÍLIO CAETANO PAULINO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 730/(820212; identificação de pessoa colectiva n.º 501237941;
data da apresentação: 20030725.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2001290381

MANUELA ROQUE & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1006/900215; identificação de pessoa colectiva n.º 502291826;
data da apresentação: 20030711.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2000295800

VIBEIRAS � SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1507/881011; identificação de pessoa colectiva n.º 502050942;
data da apresentação: 20030709.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2001453540

PAULO MARQUES & PEDRO FERREIRA
COMÉRCIO DE CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1756/20010607; identificação de pessoa colectiva
n.º 505494264; data da apresentação: 20030701.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2001453558
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JOAQUIM AUGUSTO CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 441/760225; identificação de pessoa colectiva n.º 500574464;
data da apresentação: 20030725.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2001290357

CATARINO & ESCUDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1337/960320; identificação de pessoa colectiva n.º 503622290;
data da apresentação: 20030725.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 2000304168
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