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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
ALBERGARIA-A-VELHA

AVIÁRIOS NOGUEIRA UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar de Vila Nova de Fusos, freguesia de Vale Maior,
concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 954/010928; identificação de pessoa colectiva n.º 505264102;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/031105.

Certifico que foi depositada, na pasta da sociedade supra identificada,
a escritura de transformação de sociedade, de 8 de Agosto de 2003,
fls. 44, do livro n.º 170-C, do 1.º Cartório Notarial de Aveiro, atra-
vés da qual foi transformado o pacto social que passou a ter a seguin-
te redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Aviários Nogueira Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Vila Nova de Fusos, freguesia de Valmaior,
concelho de Albergaria-a-Velha.

§ único. Por deliberação da gerência, poderá a sociedade deslocar a
sua sede social dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe
podendo ainda criar sucursais, delegações ou qualquer outra forma de
representação, em qualquer ponto do território nacional ou estran-
geiro e, bem assim, adquirir participações sociais noutras sociedades,
ainda que com objecto diferente do seu.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade industrial de criação de
aves para abastecimento do mercado alimentar e actividades
correlativas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas, nos valores nominais, respectivamente, de
4500 euros e de 500 euros, pertencentes ao sócio único.

§ 1.º O sócio poderá efectuar prestações suplementares até ao
montante de 50 000 euros.

§ 2.º O sócio poderá efectuar suprimentos à sociedade sempre que
esta deles careça, a reembolsar nos termos da lei.

4.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único, sendo su-
ficiente a sua intervenção para obrigar a sociedade.

5.º

O sócio fica desde já autorizado a celebrar com a sociedade qual-
quer negócio que vise a prossecução do objecto social.

Foi igualmente depositado o texto actualizado do pacto social.

Conferido, está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, em substituição
legal do Conservador, Maria Teresa de Barros Costa. 2002718490

ESPINHO

MOTIVOS E PRETEXTOS � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2223/020517;
identificação de pessoa colectiva n.º 506114236; entrada n.º 129.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2002249610

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
ANTÓNIO BRANDÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2091/010508;
identificação de pessoa colectiva n.º 505227428; entrada n.º 130.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2003353038

CASA ANTIGA PORTUGUESA
PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1139/
960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503624195; número
e data da entrada: 260/300603.

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

Está conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003352023

J. ALVES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2055/001121;
identificação de pessoa colectiva n.º 503048259; entrada n.º 131.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2002152535

CONSTRUÇÕES DUPLO PROGRESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2195/
020204; identificação de pessoa colectiva n.º 505947978; entrada
n.º 97.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2000185754

CHURRASQUEIRA MANUEL PEREIRA SOUSA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2224/020521;
identificação de pessoa colectiva n.º 506127834; entrada n.º 179.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2003823263
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PINHO BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1436/
990617; identificação de pessoa colectiva n.º 504439995; entrada
n.º 132.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2003353020

ESTUQUESPINHO � PAULO VIEGAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2129/
010731; identificação de pessoa colectiva n.º 505652471; entrada
n.º 117.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2002766185

PROPOSTAS E OPÇÕES � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1388/
981231; identificação de pessoa colectiva n.º 504381415; número
e data da entrada: 310/2003.

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

Está conforme.

1 de Julho de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2000230903

LSP � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1395/
990128; identificação de pessoa colectiva n.º 504353608; entrada
n.º 335.

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

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2002778841

PAULINO MANUEL VALENTE RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1314/
980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504166883; entrada
n.º 339.

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

Está conforme.

14 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2002778850

HOMERO MENDES, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 207/
780215; identificação de pessoa colectiva n.º 500739102; número
e data da entrada: 291/2003.

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

Está conforme.

1 de Julho de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2003353755

M. M. BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1288/
971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504014234; número
e data da entrada: E-105/250603.

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

Está conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2002766053

RIBEIRO, VALENTE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 288/
801007; identificação de pessoa colectiva n.º 501051589; número
e data da entrada: 267/300603.

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

Está conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2002766266

CIACAT � CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1427/
990526; identificação de pessoa colectiva n.º 504488112; número
e data da entrada: 173/270603.

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

Está conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2002766576

ANTÓNIO ADÉRITO MARQUES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1475/
991119; identificação de pessoa colectiva n.º 504753100; número
e data da entrada: 275/300603.

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

Está conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2002760225

STARMEC � COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2034/
000908; identificação de pessoa colectiva n.º 504488708; número
e data da entrada: 68/180603.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003343199

NORTADA SOCIEDADE DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2042/
001010; identificação de pessoa colectiva n.º 505127083; número
e data da entrada: 86/240603.

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

Está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003353976

PAPEL DIGITAL � COMUNICAÇÃO VISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1438/
990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504534017; número
e data da entrada: 71/200603.

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

Está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003353569

TRANSNÉTICA � MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2024/
000727; identificação de pessoa colectiva n.º 505082403; número
e data da entrada: 176/270603.

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

Está conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2002766584

AVENIREXPO � MONTAGEM DE STANDS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1454/
990823; identificação de pessoa colectiva n.º 504527061; entrada
n.º 363.

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

Está conforme.

25 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2000168027

AURÉLIO DE OLIVEIRA � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1432/
990614; identificação de pessoa colectiva n.º 504492160; entrada
n.º 134.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2000009069

SECUNDUM � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 738/
900829; identificação de pessoa colectiva n.º 502229837; número
e data da entrada: 265/300603.

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

Está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2002760110

INFOANIM � PUBLICIDADE ASSISTIDA
POR COMPUTADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 932/
930513; identificação de pessoa colectiva n.º 502997168; número
e data da entrada: 261/030630.

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

Está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2002293163

ÍLHAVO

TRANSPORTADORA DA LAVANDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1568/
030609; identificação de pessoa colectiva n.º 506435997; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/030609.

Certifico que, entre João Manuel de Jesus Ribeiro Figueira e mu-
lher, Ana Cristina Soares Figueira Ribeiro, casados na comunhão de
adquiridos, Rua de Nossa Senhora do Alívio, 19, Vale de Ílhavo, Ílhavo,
construíram, por escritura outorgada em 11 de Março de 2003, a
fls. 59, do livro n.º 190-B, do Cartório Notarial da Murtosa, a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Transportadora da Lavan-
deira, L.da, e tem a sua sede na Rua da Nossa Senhora do Alívio, 19,
Vale de Ílhavo, freguesia de Ílhavo (São Salvador), concelho de Ílhavo,
podendo, por simples deliberação da gerência, deslocar a sua sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem prévio
consentimento dos restantes órgãos sociais e podendo abrir filiais e
sucursais em qualquer ponto do País.

2.º

O seu objecto social é a actividade de transportes rodoviários de
mercadorias, nacionais e internacionais; aluguer de máquinas e equi-
pamentos para a construção e engenharia civil; comercialização de
materiais para a construção civil.

3.º

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.

4.º

A gerência da sociedade, com dispensa de caução, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos dois
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sócios, desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de
um para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos.

5.º

A cessão, total ou parcial de quotas, bem como as consequentes
divisões, são livremente permitidas entre os sócios; mas para estra-
nhos dependem do consentimento da sociedade.

6.º

As assembleias gerais para as quais a lei não prescreva outros pra-
zos e formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Os gerentes ficam desde já autorizados, nos termos da alínea b), do
n.º 4, do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a movi-
mentar a conta aberta em nome da sociedade na Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo, balcão de Onca, Vagos, podendo efectuar os levan-
tamentos necessários para fazer face às despesas com a constituição
e registo da sociedade, com a instalação da sede, e com a aquisição de
bens necessários ao seu funcionamento.

Conferi e está conforme.

27 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Pedro A.
S. Marto. 2002981868

COSTA, CASTRO & BATISTA, L.DA

Sede: Rua da Mota, 77, lugar da Gafanha de Aquém,
freguesia e concelho de Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 935/
970130; identificação de pessoa colectiva n.º 503800732.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12, com a apresentação Of. 5/
031027 � Renúncia à gerência por parte de Amândio Agostinho dos
Santos. Data: 29 de Setembro de 2003.

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, com a apresentação Of. 6/
031027 � Renúncia à gerência por parte de António de Castro
Ferreira. Data: 29 de Setembro de 2003.

Inscrição n.º 18, com a apresentação 7/031027 � Autorização de
manutenção do apelido CASTRO. Autorizante: António de Castro
Ferreira. Data: 29 de Setembro de 2003.

Inscrição n.º 20, com a apresentação 9/031027 � Nomeação de
gerente. Nomeado: Manuel Alberto dos Santos Campanudo.
Data: 29 de Setembro de 2003.

Foi feito o depósito do documento, na pasta respectiva.

27 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Pedro de
Almeida Santos Marto. 2002981876

CLINICA MÉDICA DE ÍLHAVO, L.DA

Sede: Largo do Município, freguesia e concelho de Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 676/
930611; identificação de pessoa colectiva n.º 503008664.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
prestação de contas, relativas ao ano de 2002.

26 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Pedro de
Almeida Santos Marto. 2002980411

PARAKA � MINIMERCADO, SNACK-BAR, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora do Alívio, 32, Vale de Ílhavo,
Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1591/
030918; identificação de pessoa colectiva n.º 506683435.

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

Averbamento n.º 1, com a apresentação 1/30102003 � Renúncia
à gerência por parte de Manuel da Conceição Ferreira. Data: 20 de
Setembro de 2003.

Apresentação 2/30102003 � Nomeação de gerente. Nomeado: José
Luís Silva Claro, casado, Rua do Vale do Mouro, Frossos, Albergaria-
a-Velha. Data: 20 de Setembro de 2003.

Foi feito o depósito do documento, na pasta respectiva.
30 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-

mes Cravo. 2002970629

CERAMIC � MOSAICOS CERÂMICOS, S. A.

Sede: Zona Industrial da Mota, Gafanha da Encarnação, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 138/
780223; identificação de pessoa colectiva n.º 500721831; inscri-
ção n.º 26; número e data da apresentação: 1/28102003.

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

Apresentação 1/28102003 � Projecto de fusão.
Sociedade incorporante: CERAMIC � Mosaicos Cerâmicos, S. A.
Sociedades incorporadas: Apolo Cerâmicas, S. A., e COMPOR-

CER � Contabilidade, Gestão e Recursos Humanos, L.da; ambas com
sede em Aguada de Baixo, Águeda.

Modificação resultante:
Alteração da designação social da CERAMIC � Mosaicos

Cerâmicos, S. A., que passará a ser CERAMICAPOLO � Indústria
Cerâmica, S. A., mantendo-se todo o restante pacto social.

Conferi e está conforme.

28 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 2002970602

IMOBARQUINHA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1598/29102003;
identificação de pessoa colectiva n.º 506731766 (provisório); inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/29102003.

Certifico que, entre Manuel Carlos de Jesus Silva e mulher, Joana
Maria Torroa Sabino Silva, casados na comunhão geral, Rua do Con-
selheiro Manuel Celestino Emídio, 11, freguesia e concelho de Ílhavo,
constituíram, por escritura outorgada em 8 de Outubro de 2003, a
fls. 118, do livro n.º 173-C, do 1.º Cartório Notarial de Aveiro, a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOBARQUINHA � Sociedade
Imobiliária, L.da, e tem sede social na Rua do Conselheiro Manuel
Celestino Emídio, 11, concelho de Ílhavo.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar em território nacional ou estrangeiro, agên-
cias, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de representação
da sociedade.

ARTIGO 2.º

l � A sociedade tem por objecto a compra para revenda de bens
imóveis, administração e arrendamento imobiliário.

2 � Por deliberação dos sócios, pode a sociedade tomar parte no
capital social de outras sociedades, ainda que com objecto diferente
do seu.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas do valor nominal de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Manuel Carlos de Jesus Silva
e Joana Maria Torroa Sabino Silva.

ARTIGO 4.º

l � Sem prejuízo das disposições legais imperativas sobre a aquisi-
ção de quotas pela própria sociedade, tem esta direito de preferência
relativamente às cessões de quotas que careçam do seu consentimento.

2 � Subsidiariamente, quando a sociedade não quiser ou não puder
exercer o direito que lhe cabe, tem os sócios esse direito.

3 � Para os efeitos do disposto no número anterior, o sócio que
pretenda ceder a sua quota a terceiro comunicará à sociedade e aos
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restantes sócios, por escrito, a identidade do cessionário, preço e
demais termos da cessão.

4 � Nos 30 dias seguintes a sociedade deve comunicar ao cedente
se usa ou não do direito de preferir.

5 � No caso de a sociedade deliberar prescindir do direito de pre-
ferência, os sócios poderão exercer o direito de preferência, para o
que deverão comunicar ao cedente a sua intenção nos 20 dias ime-
diatamente posteriores ao prazo referido no número anterior.

ARTIGO 5.º

As quotas não se extinguem por morte dos sócios, transmitindo-se
aos seus sucessores, com dispensa da prestação de consentimento pela
sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar quotas nos se-
guintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Por insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Quando, em qualquer circunstância, colida com o interesse

subjacente ao disposto no anterior artigo 4.º, nomeadamente, quando
objecto de penhora;

d) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de
divórcio, ou processo de separação de bens, não seja a quota adjudicada
ao respectivo sócio.

2 � Sem prejuízo do disposto no n.º 2, do artigo 235.º do Código
das Sociedades Comerciais, a amortização é realizada pelo valor da
quota determinado em face do último balanço aprovado, sendo paga
em 12 prestações trimestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se a pri-
meira três meses após a deliberação de amortização.

ARTIGO 7.º

A sociedade será administrada e representada em juízo e fora dele,
activa ou passivamente, pela gerência, obrigando-se com as assinatu-
ras de dois gerentes, ficando, desde já, nomeados gerentes ambos os
sócios.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral anual deliberará quanto ao destino a dar aos lucros
do exercício, podendo os sócios aprovar, por maioria simples, a afec-
tação total ou parcial a qualquer fim do interesse societário, com a
faculdade de os não distribuir.

Disseram ainda os outorgantes:
Que a gerência fica desde já autorizada, a efectuar levantamentos

da conta aberta em nome da sociedade, com o fim de custear as des-
pesas com a constituição e registo da sociedade, bem como a aquisi-
ção de bens e equipamentos necessários ao início de actividade.

Que se consideram adquiridos pela sociedade os direitos, e por ela
assumidas as obrigações decorrentes de negócios que em nome da
sociedade sejam celebrados pela sua gerência a partir da data da sua
constituição e antes de efectuado o seu registo definitivo, ficando para
o efeito conferida à gerência a necessária autorização.

29 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 2002970610

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

UCHA � TASCA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3635/990825; identificação de pessoa colectiva n.º 504468707;
data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002675198

FRIOAZEMÉIS � AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3988/010703; identificação de pessoa colectiva
n.º 505603217; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002675244

M. OLIVEIRA & A. MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1860/870409; identificação de pessoa colectiva
n.º 501810269; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002675236

CRUZEIRO � SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2716/940126; identificação de pessoa colectiva
n.º 503123862; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002675210

TRANSPORTES A. BARROS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2456/920218; identificação de pessoa colectiva
n.º 502703105; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002675309

TECNIBRIO � CARPINTARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1909/870924; identificação de pessoa colectiva
n.º 501879749; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
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gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002675163

O NOVO TAQUEIRO � MANUEL GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3063/960724; identificação de pessoa colectiva
n.º 503697222; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002640793

M. OLIVEIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3280/970916; identificação de pessoa colectiva
n.º 504113313; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2000181198

BISAPLÁSTICOS � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4280/020514; identificação de pessoa colectiva
n.º 505506866; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2000191592

BORDADOS M. M. MAIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4100/011109; identificação de pessoa colectiva
n.º 505750597; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002640742

BEIRÃO MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2790/940831; identificação de pessoa colectiva
n.º 503258423; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002640785

CONSTRUÇÕES A. MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2453/920203; identificação de pessoa colectiva
n.º 502695315; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002640777

ELECTRO RENOVADORA CESARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2145/891020; identificação de pessoa colectiva
n.º 502238216; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276190

MEDIADORA SEGUROS M. PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3972/010611; identificação de pessoa colectiva n.º 505276518;
data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276247

ARMANDO & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4210/020222; identificação de pessoa colectiva
n.º 506010082; data da apresentação: 030627.
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Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276255

A. SANTOS LEITE & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1285/790828; identificação de pessoa colectiva
n.º 500889902; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276166

QUEIRÓS & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2033/881212; identificação de pessoa colectiva
n.º 502144122; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276182

JOSÉ BASTOS DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1425/810519; identificação de pessoa colectiva
n.º 501163603; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002687145

ANA DA COSTA PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2589/930119; identificação de pessoa colectiva
n.º 502905557; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de

gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002687161

VALDEMAR SILVA DA COSTA REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1847/870203; identificação de pessoa colectiva n.º 501783652;
data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002687307

QUEIRÓS & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1323/800401; identificação de pessoa colectiva n.º 500975485;
data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002667047

FOTO NOGUEIRENSE � COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3645/990915; identificação de pessoa colectiva
n.º 504631667; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002687315

RIMO, COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA A INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2765/940524; identificação de pessoa colectiva n.º 503198722;
data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002666890
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SÉRGIO & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1485/820120; identificação de pessoa colectiva
n.º 501253556; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002666903

MELO & PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1687/840914; identificação de pessoa colectiva
n.º 501596860; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002666911

LADENTAZE � LABORATÓRIO DENTÁRIO
DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3569/990408; identificação de pessoa colectiva
n.º 504338960; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003321047

IRMÃOS CAETANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1506/820312; identificação de pessoa colectiva
n.º 501277390; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002687323

ARTE EM MADEIRA � ANTÓNIO SANTOS MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1139/780104; identificação de pessoa colectiva
n.º 500791236; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002687331

ALVES & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 561/671222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500310025; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002687340

RUI & ALMEIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1559/820813; identificação de pessoa colectiva
n.º 501304371; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276174

CARBENINOX � INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3567/990407; identificação de pessoa colectiva
n.º 504324969; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003350560

MARTINS & TAVARES � SERVIÇOS FLORESTAIS
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3438/980706; identificação de pessoa colectiva
n.º 504197495; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
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da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003350586

PROLIMÓVEL � CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2297/901029; identificação de pessoa colectiva
n.º 502470267; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002643148

ESTEVES & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1470/811116; identificação de pessoa colectiva
n.º 501219021; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003642770

AUGUSTO SANTOS, FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1312/800306; identificação de pessoa colectiva
n.º 500939241; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003321241

JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1168/780328; identificação de pessoa colectiva
n.º 500798885; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276140

AV MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2553/921013; identificação de pessoa colectiva
n.º 502856629; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003321390

RODRIGUES, ALVES & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1243/790103; identificação de pessoa colectiva
n.º 500857458; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003321276

PROLIMPOR � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE PRODUTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1941/880225; identificação de pessoa colectiva
n.º 501941029; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002643156

SÃO DIEGO � SOCIEDADE DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2278/901203; identificação de pessoa colectiva
n.º 502461888; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003350543

PROLEITE/MIMOSA � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2760/940429; identificação de pessoa colectiva
n.º 503189332; data da apresentação: 030627.
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Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados, certificação legal de contas,
relatório e parecer do conselho fiscal).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002643130

NORBERTO SEIXAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4037/010817; identificação de pessoa colectiva
n.º 505556200; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003350535

FAZENDA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4004/010807; identificação de pessoa colectiva
n.º 505670135; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003350578

RESTAURANTE PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2067/890301; identificação de pessoa colectiva
n.º 502137991; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003321403

M. FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3674/991115; identificação de pessoa colectiva
n.º 504708562; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de

gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003372580

TRANSPORTES FIGUEIREDO & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2858/950315; identificação de pessoa colectiva
n.º 503375969; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002674116

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO PARAÍSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1373/801112; identificação de pessoa colectiva
n.º 501083960; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002648042

TOTRADE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1994/880816; identificação de pessoa colectiva
n.º 502106239; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002648050

PADARIA E CONFEITARIA DO FREIXO,
INDÚSTRIA ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1993/880810; identificação de pessoa colectiva
n.º 502021268; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002674124
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DIMAC � SOLAS PRÉ-FABRICADOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4179/020123; identificação de pessoa colectiva
n.º 505920247; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276263

FERNANDO & SÉRGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1087/770422; identificação de pessoa colectiva
n.º 500701962; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276158

J. SANTOS & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2408/911018; identificação de pessoa colectiva
n.º 502635061; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276239

L. ALMEIDA RESENDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 980/751024; identificação de pessoa colectiva
n.º 500575215; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276204

AGUIAR & RESENDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1319/800319; identificação de pessoa colectiva
n.º 500979243; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276220

J. C. CORREIA & REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1332/800424; identificação de pessoa colectiva
n.º 500975477; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006276212

NOGUEIPELE � REPRESENTAÇÕES PELES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3963/010605; identificação de pessoa colectiva
n.º 505241129; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002667071

NETO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1004/760412; identificação de pessoa colectiva
n.º 500578257; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002667063

COSTA, PAIVA & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1807/861016; identificação de pessoa colectiva
n.º 501727442; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
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gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003321209

ANTÓNIO DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 999/760326; identificação de pessoa colectiva
n.º 500433801; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003321195

ELECTRO-TURBO-DIESEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1755/860317; identificação de pessoa colectiva n.º 501659137;
data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002643075

SEMICENTRO � NOVAS TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2462/920306; identificação de pessoa colectiva
n.º 502626445; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados e certificação legal de contas).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002643172

A. LOPES DOS REIS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 780/720129; identificação de pessoa colectiva
n.º 500303690; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002687790

ILÍDIO DA COSTA FERREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 935/750310; identificação de pessoa colectiva
n.º 500361940; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002687781

COMODIFORT � EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO
CENTRAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4195/020207; identificação de pessoa colectiva
n.º 505800640; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003321055

ANTÓNIO TAVARES & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1707/850422; identificação de pessoa colectiva
n.º 501546383; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002686343

MORSOL � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2110/890620; identificação de pessoa colectiva
n.º 502177969; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002686351

ANTÓNIO DE OLIVEIRA BORGES
COMÉRCIO DE FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4149/020104; identificação de pessoa colectiva
n.º 505842017; data da apresentação: 030627.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 17 � 21 de Janeiro de 2004 1578-(137)

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002686360

CAMPOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1447/810903; identificação de pessoa colectiva
n.º 501219552; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003297863

SIMÕES & BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 472/650603; identificação de pessoa colectiva
n.º 501082514; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003297871

LAMECAR � ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2197/900316; identificação de pessoa colectiva
n.º 502320524; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003297880

SNACK-BAR O EXPLENDOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2528/920807; identificação de pessoa colectiva
n.º 502818930; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de

gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002675252

IMOBILIÁRIA SANTIAGUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3570/990408; identificação de pessoa colectiva
n.º 504351710; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002686378

AUGUSTO FERREIRA DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3946/010503; identificação de pessoa colectiva
n.º 505408325; data da apresentação: 030627.

Faz-se saber, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002675317

OLIVEIRA DO BAIRRO

A. SOUSA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 141; identificação de pessoa colectiva n.º 501648879; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/031106.

Certifico que foi registada a dissolução da sociedade e encerramen-
to da liquidação, a partir de 15 de Outubro de 2003.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2004925671

SANTA MARIA DA FEIRA

MANUEL HENRIQUE COELHO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6885/030701; identificação de pessoa colectiva
n.º 505548674; depósito n.º 2202; data: 01072003.

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

Conferida.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243074
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PAULUS CORK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5430/980227; identificação de pessoa colectiva
n.º 504118790; depósito n.º 2394; data: 03072002.

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

Conferida.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243073

ARAÚJO & LINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1537/800327; identificação de pessoa colectiva
n.º 500947392; depósito n.º 2391; data: 03072002.

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

Conferida.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243072

JERÓNIMO & MARÍLIA, L.DA

Sede: Travessa do Ribeiro, Vila Maior, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6913/010608; identificação de pessoa colectiva
n.º 505441764; prestação de contas n.º 2177; data do depósito
n.º 010702.

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

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 1000243071

J. P. S. � COMÉRCIO DE PRODUTOS DE CORTIÇA, L.DA

Sede: Rua Central, 449, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4790/960712; identificação de pessoa colectiva
n.º 503697796; prestação de contas n.º 2472; data do depósito
n.º 160702.

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

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 1000243070

DEIBAR � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5660/980806; identificação de pessoa colectiva
n.º 504251007; depósito n.º 2441; data: 11072003.

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

Conferida.

11 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243069

ISELCOR � SOCIEDADE DE CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3264/910605; identificação de pessoa colectiva
n.º 502568011; depósito n.º 2435; data: 10072003.

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

Conferida.

11 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243068

V. F. D. S. � IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO
DE CORTIÇAS E DERIVADOS, L.DA

Sede: Rua do Emigrante, 7, Argoncilhe, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4885/961024; identificação de pessoa colectiva
n.º 503750573; prestação de contas n.º 2473; data do depósito
n.º 160702.

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

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 1000243067

ANTÓNIO FERNANDO DA SILVA COIMBRA, L.DA

Sede: Quebrada, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3491/920427; identificação de pessoa colectiva
n.º 502792515; prestação de contas n.º 2470; data do depósito
n.º 160702.

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

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 1000243066

FINESSE CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5427/980226; identificação de pessoa colectiva
n.º 504117998; depósito n.º 2166; data: 01072003.

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

Conferida.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243065

MARIA ALICE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3014/900710; identificação de pessoa colectiva
n.º 502396660; depósito n.º 2165; data: 01072003.

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

Conferida.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243063
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SANTOS & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 820/710407; identificação de pessoa colectiva
n.º 500406383; depósito n.º 2164; data: 01072003.

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

Conferida.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243062

VIEIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5392/980205; identificação de pessoa colectiva
n.º 504090933; depósito n.º 2163; data: 01072003.

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

Conferida.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243060

ZOOFEIRA � ARTIGOS PARA ANIMAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6327/000301; identificação de pessoa colectiva
n.º 504671529; depósito n.º 2162; data: 01072003.

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

Conferida.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243059

MARIA DE FÁTIMA CUSTÓDIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6862/010525; identificação de pessoa colectiva
n.º 505413078; depósito n.º 2160; data: 01072003.

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

Conferida.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243056

TERRA DE SANTA MARIA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1668/811015; identificação de pessoa colectiva
n.º 501274332; depósito n.º 2161; data: 01072003.

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

Conferida.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243055

ADELAIDE & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2398/880205; identificação de pessoa colectiva
n.º 501930000; depósito n.º 2159; data: 01072003.

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

Conferida.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243054

JOAQUIM PEREIRA PRATA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8347/030808; identificação de pessoa colectiva n.º 506614891;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/030808.

Certifico que, pela apresentação supra referida, foi constituída por
Joaquim Pereira Prata, casado com Cristina do Carmo Teixeira Go-
mes Prata, na comunhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Pereira Prata, Unipessoal, L.da,
com sede na Rua do Real, 495, freguesia de São João de Ver, conce-
lho de Santa Maria da Feira.

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

2.º

O objecto social consiste na construção de edifícios.

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, desde já nomeado gerente.

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

5.º

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

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.

Conferida, está conforme o original.

12 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003857338

IRMÃOS CAVACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1171/770121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500606587; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 26 e inscrição
n.º 27; números e data das apresentações: 13 e 14/030917.

Certifico que, pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de:

Cessação de funções do vice-presidente do conselho de administra-
ção, Eduardo Marques Santos Cavaco, por renúncia. Data: 28 de Fe-
vereiro de 2003.
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Designação, em substituição até ao final do mandato, de Cláudia
Alexandra Valente dos Santos Cavaco, solteira, maior, residente na
Travessa da Cal das Eiras, 19, Santa Maria da Feira, para membro do
conselho de administração e remodelação do mesmo � Presidente: An-
tónio Marques dos Santos Cavaco; vice-presidente: Graça Maria
Valente Santos Cavaco Morais; vogal: Cláudia Alexandra Valente dos
Santos Cavaco. Data: 28 de Fevereiro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000186394

INTOREXT � REVESTIMENTOS DE INTERIORES
E EXTERIORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8350/030812; identificação de pessoa colectiva
n.º 506511111; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
030812.

Certifico que, pela apresentação supra referida, foi constituída por
Helder Manuel Soares de Sousa, solteiro, maior, a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INTOREXT � Revestimentos de In-
teriores e Exteriores, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de São
Paulo da Cruz, 43, freguesia e concelho de Santa Maria da Feira.

Único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agências
onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é prestação de serviços de apoio à construção civil,
nomeadamente revestimentos de pavimentos e paredes, colocação de
portas e janelas, instalações especiais, pintura, comércio e represen-
tações de produtos diversos, nomeadamente móveis e outros
artigos para a decoração. Actividades de decoração de interiores.

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.

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 por geren-
tes por si designados em acta, nos termos do n.º 2, do artigo 270.º-E,
do Código das Sociedades Comerciais.

Único. Fica, desde já, designado gerente o sócio único Helder Ma-
nuel Soares de Sousa.

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.

Conferida, está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003856307

IDENTITÉ � COMÉRCIO MARROQUINARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8362/030903; identificação de pessoa colectiva
n.º 506686361; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
030903.

Certifico que, pela apresentação supra referida, foi constituída por
Gaspar Ferreira de Freitas, casado com Cecília Meneses Fonseca Zenha,
separado judicialmente de pessoas e bens, a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IDENTITÉ � Comércio
Marroquinaria, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santa Cruz,
9-B, freguesia e concelho de Santa Maria da Feira.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do País e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de artigos de pele e deri-
vados, marroquinaria, revenda de produtos de pele, representações
nacionais e estrangeiras, importação e exportação dos mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente a ele sócio Gaspar Ferreira de Freitas.

§ único. O sócio realizou apenas 50% da sua quota em dinheiro,
devendo realizar os restantes 50%, também em dinheiro, no prazo de
seis meses.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 vezes o capital social.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por ele
sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Gaspar Ferreira de Freitas,
desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade, que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do, desde já, o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar
de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo de
sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da sede social,
despesas estas que a sociedade assume logo que definitivamente ma-
triculada.

Conferida, está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003856439

PORTA E TANTO, COMÉRCIO DE COMPONENTES
PARA MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8389/030930; identificação de pessoa colectiva
n.º 506676641; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
030930.
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Certifico que, pela apresentação supra referida, foi constituída por
Maria Del Rosário Leite Correia, solteira, maior, e Augusto Manuel
Correia Laranjeira, casado com Maria Carmela Scarso, na comunhão
de adquiridos, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

l � A sociedade adopta a firma Porta e Tanto, Comércio de Com-
ponentes para Mobiliário, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Santa Cruz, loja 5-D, rés-do-chão,
freguesia da Feira, concelho de Santa Maria da Feira.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangei-
ro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de componentes para
mobiliário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente à sócia Maria del Rosário Leite Correia, e
outra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Augusto
Manuel Correia Laranjeira.

2 � Poderão ser exigidas, aos sócios, prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

l � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Augusto Manuel
Correia Laranjeira, que, desde já, fica nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme o original.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003848630

ALEGRIA COUTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8390/030930; identificação de pessoa colectiva n.º 506719898;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/030930.

Certifico que, pela apresentação supra referida, foi constituída por
Paulo Augusto Dias Alegria Couto, casado com Maria Bebiana Martins
Santos Couto, na comunhão de adquiridos, a sociedade unipessoal em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alegria Couto, Unipessoal, L.da, com
sede na Avenida de Gilberta Paiva, 10-D, freguesia e concelho de Santa
Maria da Feira.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na comercialização de embalagens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
aquele, desde já, nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme o original.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003848622

IRMÃOS CAVACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1171/770121; identificação de pessoa colectiva n.º 500606587;
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 11/030917.

Certifico que, pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de:

Designação dos órgãos sociais para o biénio de 2002/2003 � Con-
selho de administração � Presidente: António Marques dos Santos
Cavaco; vice-presidente: Eduardo Marques Santos Cavaco; vogal: Graça
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Maria Valente Santos Cavaco Morais. Fiscal único: Efectivo: Hernâni
Duarte Leite de Assunção Santos Silva & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representado por Joaquim Santos Silva,
revisor oficial de contas; suplente: Henrique Duarte & Gonçalves, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José Henrique
Poças de Almeida, revisor oficial de contas. Data: 30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000186386

SANTOS & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4842/960919; identificação de pessoa colectiva n.º 503756733;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 8/030826.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo seguinte:

Designação da gerente Anabela Dias da Silva, residente na Avenida
da Senhora da Hora, 1421, Gião.

Data: 1 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000197540

FEIRA VIVA, CULTURA E DESPORTO, E. M.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1/010207; identificação de pessoa colectiva n.º 505120151;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/010528.

Certifico que foi designado o conselho de administração.
Data: 22 de Janeiro de 2001.
Presidente: Carlos Ferreira Martins da Silva.
Vogais: Delfim Manuel Oliveira da Silva e Paulo Sérgio Bastos Pais.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003848363

LUNIK � INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8343/030801; identificação de pessoa colectiva n.º 506478688;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/030801.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação LUNIK � Investimentos,
SGPS, S. A., e tem a sua sede na Zona Industrial do Cavaco, freguesia
e concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação do conselho de administração, a
sede social poderá ser deslocada para outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas
ou encerradas filiais, sucursais, agências ou quaisquer outras formas
locais de representação social no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão de participações sociais
de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de activida-
des económicas.

§ único. Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
pode adquirir e alienar livremente participações em sociedades, de
direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou diferente do
referido no corpo deste artigo, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais, em sociedades de responsabilidade ilimitada, bem como asso-
ciar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente, formar novas
sociedades, consórcios, agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico e associações em
participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 1 500 000 euros,
representado por 300 000 acções ordinárias, no valor nominal de
cinco euros, cada uma, e é realizado da seguinte forma: António Pereira
de Almeida, subscreve a quantia de 18 000 euros, correspondente à en-
trada para a sociedade com 4800 acções da sociedade BONPALACE �
Sociedade de Construções e Urbanismo, S. A., no valor de 18 144 euros,
e subscreve a quantia de 731 250 euros, correspondente à entrada para
a sociedade com 210 000 acções da sociedade LUNIK � Fábrica de
Calçado, S. A., no valor de 1 988 320 euros, ficando assim com um
crédito, em relação à sociedade, respectivamente de, 144 e
1 257 070 euros; Joaquim Sousa de Almeida, subscreve a quantia de
18 000 euros, correspondente à entrada para a sociedade com 4800 ac-
ções da sociedade BONPALACE � Sociedade de Construções e
Urbanismo, S. A., no valor de 18 144 euros, e subscreve a quantia de
731 250 euros, correspondente à entrada para a sociedade com
210 000 acções da sociedade LUNIK � Fábrica de Calçado, S. A., no
valor de 1 988 320 euros, ficando assim com um crédito, em relação
à sociedade, respectivamente, de 144 euros e um 1 257 070 euros.

Cada um dos mandantes, Alda Maria Carvalho de Almeida, António
Carvalho de Almeida, Maria Astride Reis Pereira de Almeida e Mónica
Carla Reis Pereira de Almeida, subscreve a quantia de 375 euros, cor-
respondente à entrada de cada um deles para a sociedade com 100 ac-
ções da dita sociedade BONPALACE � Sociedade de Construções e
Urbanismo, S. A., no valor, cada um deles, de 378 euros, ficando as-
sim, cada um deles com um crédito em relação à sociedade de três
euros.

ARTIGO 4.º

As acções são nominativas.
§ 1.º Os títulos são representativos de uma, cinco, 10, 100, 1000 e

múltiplos de 1000 acções, a todo o tempo substituíveis por divisão
ou concentração.

§ 2.º Os títulos são subscritos por dois administradores, sob carim-
bo, podendo as respectivas assinaturas ser de chancela por eles auto-
rizada.

§ 3.º Fica, desde já, autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legislação
aplicável e desde que haja prévia deliberação nesse sentido da assembleia
geral.

ARTIGO 5.º

A transmissão das acções entre vivos, a título oneroso ou gratuito,
ou a constituição de penhor, usufruto ou qualquer outro ónus, sempre
que o adquirente não seja já titular de acções da sociedade, só produz
efeitos em relação a esta se tiver obtido o seu consentimento.

§ 1.º A concessão de consentimento será objecto de deliberação da
assembleia geral de accionistas, na qual o transmitente poderá votar,
a realizar nos 60 dias subsequentes ao respectivo pedido formulado
pelo transmitente.

§ 2.º O pedido de consentimento é feito, por escrito, ao presidente
da mesa da assembleia geral ou, na falta deste, ao fiscal único, com
indicação do transmissário e de todas as condições de transmissão. Na
convocatória da assembleia que apreciar o pedido será sempre indica-
do o transmitente, o transmissário, o número de acções a alienar,
todas as condições de transmissão e ainda a obrigatoriedade do even-
tual direito de preferência ser exercido pelos accionistas na assembleia.

§ 3.º Se a assembleia geral não deliberar sobre o pedido de consen-
timento dentro do prazo referido no § 1.º a respectiva transmissão
torna-se livre desde que efectuada nas condições comunicadas no pe-
dido de consentimento.

§ 4.º Em caso de recusa de consentimento, a deliberação deverá ser
comunicada ao accionista e a sociedade fica obrigada a fazer adquirir
as acções por outra pessoa nas condições de preço e pagamento do
negócio para que foi solicitado o consentimento; se se tratar de uma
transmissão a título gratuito ou se houver simulação de preço, a aqui-
sição far-se-á pelo valor real, determinado nos termos legais, salvo
se, provando-se a simulação, o valor simulado for inferior ao valor
real, caso em que o valor simulado prevalecerá sobre este.

§ 5.º O direito a adquirir as acções em questão será rateado pelos
accionistas que houverem manifestado interesse na aquisição, propor-
cionalmente à sua participação no capital, na mesma assembleia em
que for deliberada a recusa de consentimento, e só na eventualidade
dos accionistas não exercerem, total ou parcialmente esse direito, a
sociedade ficará obrigada a adquiri-las para si ou a fazê-las adquirir
por terceiro.

§ 6.º Qualquer transmissão de acções efectuada em violação do
presente artigo será ineficaz para com a sociedade, devendo o conse-
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lho de administração recusar-se a lavrar os respectivos registos nos
títulos e no livro de registo de acções.

ARTIGO 6.º

A transmissão das acções entre vivos, a título oneroso ou gratuito,
ou a constituição de penhor, usufruto ou qualquer outro ónus, sempre
que o adquirente seja já accionista da sociedade, ficará sujeita ao direi-
to de preferência dos restantes accionistas e do próprio adquirente,
na proporção do número de acções que ao tempo detiverem na so-
ciedade e nas condições a seguir fixadas.

§ 1.º Qualquer accionista que pretenda alienar as suas acções a ou-
tro accionista informará do facto o conselho de administração, por
escrito, indicando o respectivo comprador, a quantidade de acções a
transmitir bem como todas as condições do negócio, nomeadamente,
preço, condições de pagamento e garantias exigidas.

§ 2.º O conselho de administração notificará nos oito dias seguin-
tes os restantes accionistas para comunicarem a intenção de exercer
a preferência em relação às referidas acções, o que estes deverão fa-
zer, por carta registada, dirigida ao conselho de administração nos
30 dias subsequentes ao envio da notificação para preferência, indi-
cando o número máximo de acções que pretendem adquirir.

§ 3.º Se o direito de preferência dos accionistas não for exercido
relativamente à totalidade das acções a alienar, a transmissão será
livre se ocorrer nos seis meses seguintes à notificação para preferên-
cia, for efectuada ao comprador nesta indicado e as condições de
compra não forem mais favoráveis do que as ali estipuladas.

§ 4.º Se se tratar de uma transmissão a título gratuito ou se houver
simulação de preço, a aquisição far-se-á pelo valor real, determinado
nos termos legais, salvo se, provando-se a simulação, o valor simula-
do for inferior ao valor real, caso em que o valor simulado prevale-
cerá sobre este.

§ 5.º Qualquer transmissão de acções efectuada em violação do
presente artigo será ineficaz para com a sociedade, devendo o conse-
lho de administração recusar-se a lavrar os respectivos registos nos
títulos e no livro de registo de acções.

§ 6.º Fica esclarecido que o disposto no presente artigo é igualmen-
te aplicável nas vendas de acções resultantes de processo executivo
ou de liquidação de patrimónios.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar compulsivamente acções nos seguintes
casos:

a) Quando os accionistas tenham tentado transmitir parte, ou a
totalidade, das suas acções sem observância do disposto nos
artigos anteriores;

b) Pertencentes a accionistas que utilizem para fins estranhos à
sociedade e com prejuízo desta, as informações não públicas obtidas
através do exercício do direito à informação ou em virtude de serviço
prestado à sociedade;

c) Cujo titular seja declarado falido ou insolvente por sentença
transitada em julgado, ou ainda acções apreendidas judicialmente.

Nos dois primeiros casos as acções serão amortizadas pelo valor
nominal ou pelo valor contabilístico do último balanço de gestão
aprovado, conforme o que for menor. No caso previsto na alínea c),
o valor da amortização será o determinado de acordo com o último
balanço de gestão aprovado.

ARTIGO 8.º

Mediante deliberação do conselho de administração, devidamente
autorizado pela assembleia geral para o efeito, a sociedade poderá emitir
quaisquer modalidades ou tipos de obrigações nas condições que en-
tender e nos termos permitidos por lei.

§ único. Os títulos são subscritos por dois administradores sob ca-
rimbo, podendo as respectivas assinaturas ser de chancela por eles
autorizada.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode, nos termos da lei, adquirir acções ou obrigações
próprias e fazer sobre elas as operações que julgue convenientes para
o interesse social.

CAPÍTULO III

Assembleia geral, administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

A assembleia geral é constituída e nela só podem participar os
accionistas com direito a, pelo menos um voto, desde que as respec-
tivas acções estejam averbadas ou depositadas em seu nome com a

antecedência mínima de cinco dias úteis relativamente à data de rea-
lização da assembleia.

§ 1.º A cada 100 acções cabe um voto.
§ 2.º Para que a assembleia geral possa deliberar em primeira con-

vocação é necessário que estejam presentes, pelo menos, 50% do
capital social, salvo se a lei exigir percentagem superior.

§ 3.º Fica o conselho de administração autorizado a fazer participar
na assembleia, sem direito de voto, pessoas não accionistas que exerçam
na sociedade cargos administrativos ou técnicos cuja presença o conse-
lho considere necessária para o esclarecimento de qualquer matéria.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário eleitos pela assembleia geral.

§ 1.º Não obstante eleitos por prazo certo os membros da mesa da
assembleia geral mantêm-se em funções até à sua substituição ou até
ao limite de 180 dias após o termo do respectivo mandato, conforme
o que ocorrer primeiro.

§ 2.º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a assembleia
geral deverá ser convocada com a antecedência suficiente para que a
substituição dos titulares dos cargos sociais ocorra atempadamente.

ARTIGO 12.º

A administração da sociedade será exercida por um conselho de
administração, composto por três membros eleitos em assembleia geral
que designará o seu presidente.

§ 1.º Ao conselho de administração caberá indicar o substituto para
qualquer administrador impedido definitivamente de exercer o man-
dato ou suspenso temporariamente das suas funções; a substituição
assim efectuada produzirá efeitos imediato e deverá ser ratificada na
primeira assembleia geral que a seguir se realizar.

§ 2.º O mandato do novo administrador cessará quando cessar a suspensão
do administrador substituído ou, tratando-se de impedimento definitivo, no
fim do período para o qual os demais administradores foram eleitos.

§ 3.º Os membros do conselho de administração poderão ser dis-
pensados de prestar caução se assim deliberar a assembleia geral que
os elegeu.

ARTIGO 13.º

A sociedade obriga-se mediante a assinatura:
a) De dois administradores;
b) De um administrador em conjunto com um mandatário com

poderes bastantes;
c) De um só administrador no qual o conselho de administração te-

nha delegado poderes suficientes e dentro dos limites dessa delegação;
d) De um ou mais mandatários, em conformidade com os respec-

tivos instrumentos de mandato.

ARTIGO 14.º

O conselho de administração reunirá uma vez em cada trimestre,
e, além disso, sempre que for convocado pelo seu presidente, por outros
dois administradores, ou pelo órgão de fiscalização.

§ 1.º Qualquer membro do conselho poderá fazer-se representar
numa reunião por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente, que será válida unicamente para essa reunião.

§ 2.º Não é permitida a representação de mais de um administrador
em cada reunião.

§ 3.º O conselho não poderá reunir nem tomar deliberações sem
que esteja presente ou devidamente representada a maioria dos seus
membros.

§ 4.º Ao presidente caberá dirigir as reuniões do conselho de admi-
nistração, tendo voto de qualidade.

ARTIGO 15.º

Os administradores terão ou não remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

§ único. A ausência de deliberação impede a percepção de remuneração.

ARTIGO 16.º

A fiscalização da sociedade será conferida a um fiscal único, que
terá sempre um suplente, eleitos pela assembleia geral.

§ único. O fiscal único e o suplente são revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV
Disposições comuns

ARTIGO 17.º

Os membros dos órgãos sociais são eleitos de quatro em quatro anos, sendo
permitida a sua reeleição, uma ou mais vezes, para os mesmos cargos.
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§ único. Os membros da mesa da assembleia geral e do conselho de
administração poderão ser ou não accionistas da sociedade.

Disposições finais

CAPÍTULO V
ARTIGO 18.º

Deduzidas as parcelas que devam ser destinadas à formação e refor-
ço das reservas legais, os resultados líquidos constantes das contas do
exercício terão a aplicação que a assembleia geral determinar, poden-
do ser distribuídos total ou parcialmente, ou, integralmente levados a
reservas.

ARTIGO 19.º

A sociedade dissolver-se-á nos termos legais. A assembleia geral
determinará a forma de liquidação e nomeará a comissão liquidatária,
que poderá ser constituída pelos administradores em exercício.

Órgãos sociais no primeiro mandato: Para o primeiro mandato de
2003 a 2006, ficam desde já, designados os seguintes membros dos
órgãos sociais pela forma seguinte, sendo os membros do conselho de
administração dispensados de prestação de caução.

Mesa da assembleia geral: Presidente: José Maria Azevedo dos San-
tos, casado, residente na Rua da Condessa de Paço Vitorino, 231, em
Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia; secretário: Luís Paiva Amorim,
casado, residente em Passos, Fajões, Oliveira de Azeméis.

Conselho de administração: Presidente: António Pereira de Almeida,
casado, residente na Rua do Conde Fijó, 22, em Santa Maria da Feira;
administrador-vogal: Joaquim Sousa de Almeida, casado, residente na
Rua do Pai Américo, 73, em Ovar; administrador-vogal: António
Carvalho de Almeida, divorciado, residente na Rua de José Teixeira
Lopes, 585, 2.º, direito, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia.

Fiscal único: Efectivo: Leal & Carreira, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com escritório na Rua de Augusto Marques Bom,
21, em Coimbra, inscrita na lista da Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas, sob o n.º 65, representada pelo seu sócio José Luís de Sousa
Leal, casado, residente na Ladeira do Chão do Bispo, 2-A, em Coimbra,
revisor oficial de contas inscrito na respectiva lista sob o n.º 616;
suplente: José Maria de Jesus Carreira, casado, residente na Rua da
Restauração, 5, 1.º, em Leiria, revisor oficial de contas inscrito na
respectiva lista.

Certifico ainda para efeitos do artigo 28.º, n.º 6, do Código das
Sociedades Comerciais, que o relatório do revisor oficial de contas,
elaborado nos termos do n.º l, do mesmo artigo, foi depositado na
pasta respectiva e cujo conteúdo é o seguinte:

Introdução
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega
pelos subscritores identificados no ponto 2 seguinte, de acções no valor
global de 4 014 440 euros, para realização de 300 000 acções por si
subscritas no capital da sociedade LUNIK � Investimentos, SGPS, S. A.
(a constituir), com o valor nominal de l 500 000 euros e com a
contrapartida de 2 514 440 euros, a pagar pela sociedade.

2 � As entradas em espécie, que no quadro seguinte se descrevem
e avaliam, consistem na entrega pelos respectivos detentores de
10 000 acções, de valor nominal de cinco euros, cada, representati-
vas do capital da sociedade BONPALACE � Sociedade de Constru-
ções e Urbanismo, S. A., matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Santa Maria de Feira sob o n.º 06210 e de 420 000 ac-
ções, de valor nominal de cinco euros, cada, representativas de 80%
do capital da sociedade LUNIK � Fábrica de Calçado, S. A., matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria de Feira
sob o n.º 05061:

(Valores em euros)

Entradas Avaliação Realização de capital Contrapartidas a pagar

António Pereira de Almeida
4800 acções BONPALACE .............................................................. 18 144,00 18 000,00 144,00
210 000 acções LUNIK ................................................................... 1 988 320,00 731 250,00 1 257 070,00

Joaquim Sousa de Almeida
4800 acções BONPALACE .............................................................. 18 144,00 18 000,00 144,00
210 000 acções LUNIK ................................................................... 1 988 320,00 731 250,00 1 257 070,00

Alda Maria Carvalho de Almeida
100 acções BONPALACE ................................................................ 378,00 375,00 3,00

António Carvalho de Almeida
100 acções BONPALACE ................................................................ 378,00 375,00 3,00

Maria Astride Reis Pereira de Almeida
100 acções BONPALACE ................................................................ 378,00 375,00 3,00

Mónica Carla Reis Pereira de Almeida
100 acções BONPALACE ................................................................ 378,00 375,00 3,00

Total das entradas ......................................... 4 014 440,00 1 500 000,00 2 514 440,00

3 � Os bens foram avaliados por PLANITESTE � Consultoria
para os Negócios e Gestão, L.da, em 4 014 440,00 euros, sendo valor
de 37 800,00 euros, respeitante às acções representativas do capital
da BONPALACE � Sociedade de Construções e Urbanismo, S. A., e
o valor de 3 976 640,00 euros, respeitante às acções representativas
de 80% do capital da LUNIK � Fábrica de Calçado, S. A., de acordo
com os critérios de avaliação a seguir indicados:

3.1 � BONPALACE � Sociedade de Construções e
Urbanismo, S. A.

Valor patrimonial com base no balanço certificado reportado a 31 de
Dezembro de 2002, arredondado por defeito para a centena de euros.

3.2 � LUNIK � Fábrica de Calçado, S. A.
Valor patrimonial com base no balanço certificado reportado a 31 de

Dezembro de 2002, corrigido pelas reservas apresentadas pelo revi-
sor oficial de contas na respectiva certificação, arredondado por de-
feito para a centena de euros, adicionado de um valor imaterial de
500 000,00 euros atribuído às marcas LUNIK, TOKIM, FIDGI e
António D�Alda.

Responsabilidades
4 � A minha responsabilidade consiste em apreciar de forma in-

dependente a razoabilidade da avaliação dos bens e em declarar 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 Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Ofici-
ais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria (DRA)
841 � Verificação das Entradas em Espécie para Realização de Capi-
tal das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e exe-
cutado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre
se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das acções
atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas e da contrapartida a
pagar pela sociedade. Para tanto, o referido trabalho incluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
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c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
d) 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 acções atribuídas aos sócios
que efectuam tais entradas, e da contrapartida a pagar pela sociedade.

Coimbra, 11 de Junho de 2003
Jorge Manuel Lapa Simões
ROC 785

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000155588

FEIRA VIVA, CULTURA E DESPORTO, L.DA

Sede: Edifício dos Paços do Concelho, Praça da República,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1/010207; identificação de pessoa colectiva n.º 505120151;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/020419.

Certifico a designação do conselho de administração para um novo
mandato.

Data: 14 de Janeiro de 2002.
Presidente: Carlos Ferreira Martins da Silva; vogais: Delfim Manu-

el Oliveira da Silva e Paulo Sérgio Bastos Pais.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243051

CONSTRUÇÕES PEREIRA & JORGE FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6908/010607; identificação de pessoa colectiva
n.º 505523108; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/
030730.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo sido
aprovadas e encerradas as contas em 16 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003857052

MATERNORTE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3234/910429; identificação de pessoa colectiva n.º 502546034;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 19/
030729.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de funções da
gerente, Guida Maria de Oliveira Gaspar Ferreira, por renúncia.

Data: 28 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000157890

RODIFEIRA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5026/970319; identificação de pessoa colectiva
n.º 503850330; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 18/030729.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de funções da
gerente, Guida Maria de Oliveira Gaspar Ferreira, por renúncia.

Data: 28 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000157904

LECRIS PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8351/030813; identificação de pessoa colectiva n.º 506640744;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/030813.

Certifico que, pela apresentação supra referida, foi constituída por
Ana Cristina Ferreira Alves do Couto, casada com Victor Alberto
Coelho do Couto, na comunhão de adquiridos, e Maria Madalena
Pereira Gomes Alves Latada, casada com Constantino José Ferreira
Alves Latada, na comunhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação LECRIS Papelaria, L.da, e tem
a sua sede na Avenida de São Cristóvão, 1246, freguesia de Nogueira
da Regedoura, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como criar sucursais, filiais,
agências ou outra forma de representação no território nacional ou
estrangeiro.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio de artigos de pape-
laria, informática, equipamento informático e audiovisual, livraria,
jornais e revistas, artesanato, brindes, serviços de fotocópias, fax e
multi-serviços informáticos.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas de 5000 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

4.º

1 � A gerência da sociedade, será remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, e fica afecta à sócia Maria Madalena
Pereira Gomes Alves Latada.

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

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

5.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre sócios, seus côn-
juges ou descendentes. Nos restantes casos, depende do consentimen-
to da sociedade, sendo conferido o direito de preferência, em primei-
ro lugar à sociedade e, em segundo lugar, aos sócios não cedentes, na
proporção das quotas de que, ao tempo, sejam titulares.

6.º

Os sócios poderão deliberar por unanimidade que lhes sejam exigidas
prestações suplementares até ao montante global de 10 000 euros.

Conferida, está conforme o original.

12 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003837108

MISTER BRICO � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE BRICOLAGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6811/010412; identificação de pessoa colectiva
n.º 505431521; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
030808.
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Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo
sido aprovadas e encerradas as contas, em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003857435

GEOSONDA � SONDAGENS GEOTÉCNICAS
E GEOFÍSICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5624/980721; identificação de pessoa colectiva n.º 504250418;
averbamento n.º 3 inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
030808.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de deslocação da sede
para a Rua do Dr. Vitorino de Sá, 4, 1.º, sala 13, Santa Maria da Feira.

Conferida, está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2003857443

FEIRIPER � SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6166/991025; identificação de pessoa colectiva
n.º 504566296; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 21 e 22/030929.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foram efectuados os registos de:

Cessação de funções do vice-presidente do conselho de administra-
ção, Jean Georges Jaehrling, por renúncia. Data: 17 de Abril de 2003.

Designação do vice-presidente do conselho de administração,
Richard Moulin, casado, residente em França, em representação da
sociedade Grimen, S. A.

Conferida, está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2003846638

UNIBROKER � CORRETORES DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1501/791113; identificação de pessoa colectiva
n.º 500923868; inscrição n.º 30, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 30, inscrição n.º 31, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 30 e ins-
crição n.º 32; números e data das apresentações: 11 a 15/030929.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foram efectuados os registos de:

Designação dos órgãos sociais para um novo mandato. Data: 25 de
Março de 2002.

Conselho de administração: Presidente: Amorim Broking, S. G. P.
S., S. A., representada por Rui Miguel Duarte Alegre, casado, residente
na Rua da Senhora da Luz, 157, Foz do Douro, Porto; vogais: Heath
Lambert Overseas, representada por Surinder Kumar Beerh, casado, re-
sidente em Meadow View, Rhymers, Huntingdon Gambs, P-EM2J, Ingla-
terra; Heath Lambert y Asociados, S. A., representada por Charles Francis
Vasquez, casado, residente na Rua de Antónia Ruiz, 42, Madrid, Espanha;
Henrique Amorim Faria de Araújo, casado, residente na Rua de José J.
Gomes da Silva, 35, 3.º, esquerdo, Matosinhos, e Albertina Ferreira de
Amorim, solteira, maior, residente na Rua do Murado, 428, Mozelos.

Fiscal único: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados �
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da
Liberdade, 245, 8.º, C, Lisboa, representada por Ricardo Filipe de Frias
Pinheiro, revisor oficial de contas, casado, e residente na Rua de
Campolide, 24, 5.º, Lisboa; suplente: António da Trindade Nunes,
revisor oficial de contas, casado, e residente na Avenida do Duque
D�Ávila, 104, 7.º, Lisboa.

Cessação de funções do vogal do conselho de administração Charles
Francis Vasquez, em representação de Heath Lambert Y
Asociados, S. A., por renúncia. Data: 13 de Setembro de 2003.

Designação, em substituição até ao final do mandato, de Charles
Francis Vasquez. Data: 13 de Setembro de 2003.

Cessação de funções do fiscal único suplente, António da Trindade
Nunes, por renúncia. Data: 27 de Junho de 2003.

Designação, em substituição até ao final do mandato, de Belarmino
Gonçalves Martins, revisor oficial de contas, viúvo, residente na no Casal
da Carregueira, lote 24, Belas, Lisboa. Data: 13 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2003829296

AMORIM & IRMÃOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4689/960411; identificação de pessoa colectiva
n.º 503638820; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 27 e 28/030926.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foram efectuados os registos de:

Cessação de funções do vogal do conselho de administração, Jorge
Alberto Guedes Peixoto, por renúncia. Data: 21 de Julho de 2003.

Designação, em substituição, até ao final do mandato, para vogal
do conselho de administração, de João Paulo Amorim Ferreira da Silva,
casado, residente na Rua das Marinhas, 59, Quinta das Marinhas,
Moradia 9, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia. Data: 22 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2003829423

SOTOMAR � EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 944/741209; identificação de pessoa colectiva n.º 500419477; ins-
crição n.º 29; número e data da apresentação: 11/030925.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foram efectuados os registos de:

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2003/2005.
Conselho de administração � Presidente: Américo Ferreira

Amorim, casado, residente na Rua de D. Estefânia, 163, Porto;
vogais: Paula Fernanda Ramos Amorim, casada; Marta Cláudia Ra-
mos Amorim Barroca de Oliveira, casada, residentes na Rua da
Corticeira, 34, Mozelos.

Fiscal único: Efectivo: Álvaro Falcão & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Guy Alberto Fernandes
Poças Falcão, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de
Antero de Quental, 639, Porto; suplente: António Magalhães & Carlos
Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António Monteiro Magalhães, casado, residente na Rua de Costa
Cabral, 2242, habitação 43, Porto. Data: 3 de Maio de 2003.

Conferida, está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000957692

IMOBIS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AMORIM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3341/911024; identificação de pessoa colectiva n.º 500068585;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 10/030925.

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

Designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003/2006.
Conselho de administração � Presidente: Américo Ferreira

Amorim, casado, residente na Rua de D. Estefânia, 163, Porto;
vogais: Paula Fernanda Ramos Amorim, casada; Marta Cláudia Ra-
mos Amorim Barroca de Oliveira, casada, residentes na Rua da
Corticeira, 34, Mozelos.

Fiscal único: Efectivo: Álvaro Falcão & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Guy Alberto Fernandes
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Poças Falcão, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de
Antero de Quental, 639, Porto; suplente: António Magalhães & Carlos
Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António Monteiro Magalhães, casado, residente na Rua de Costa
Cabral, 2242, habitação 43, Porto.

Data: 28 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000957706

BEJA
BEJA

L. A. CABRAL CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 308/751211;
identificação de pessoa colectiva n.º 500371954; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 1/031015.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Abril de 2002.

Está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104314

FERREIRA DO ALENTEJO

AGRÍCOLA SANTA INÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 276/20030917; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 8/20030917.

Certifico que Carlos Maria Perez Gil Delgado, casado com Maria
Ybarra Bores, no regime de comunhão de adquiridos, residente na Rua
Fernando Namora, 28-A, em Beja, e Pedro da Fonseca Fialho, casado
com Isabel Teresa de Arouca Ramires Garcia Fialho, no regime de
comunhão de adquiridos, residente na Rua da Cidade de Dili, 8, 3.º,
direito, em Beja, constituem entre si uma sociedade que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

l � A sociedade adopta a firma Agrícola Santa Inês, L.da, e tem a
sede na Herdade Pedra Alva, freguesia e concelho de Ferreira do Alentejo.

2 � A gerência da sociedade poderá mudar a sede para outro local
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação
onde e quando julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração agrícola, pecuária e a
comercialização dos produtos produzidos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 4900 euros, pertencente ao sócio Carlos Maria Perez Gil Delga-
do, e outra no valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio Pedro
da Fonseca Fialho.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos Maria Perez Gil
Delgado.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos, não produz efeitos para com a
sociedade, enquanto não for consentida por esta.

E acrescentaram:
Que o capital social já se encontra depositado numa conta aberta

na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Ferreira do Alentejo, em nome
da sociedade, o que declaram sob sua exclusiva responsabilidade.

Que a gerência fica autorizada a fazer levantamentos daquela con-
ta para fazer face a despesas com a constituição e registo da socieda-
de, bem como, com a aquisição de materiais, equipamento e bens
necessários ao início da sua actividade.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria José Ameixa
Caetano Patrício Jorge. 2003902104

MÉRTOLA

SOCIEDADE COMERCIAL E AGRÍCOLA SÃO BARÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 31/
901017; identificação de pessoa colectiva n.º 500728100; data da
apresentação: 031112.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ermelinda da
Conceição Freitas de Moura Augusto. 2001440804

SERPA

SANTA LUZIA � SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 439/
030522; identificação de pessoa colectiva n.º 501872965; data da
entrega e depósito dos documentos: 031111.

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

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante em exercício,
Maria do Carmo Rebocho Castanho Camões. 2003404953

MONTE DA CAPELA � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 353/
000721; identificação de pessoa colectiva n.º 504883100; data da
entrega e depósito dos documentos: 031111.

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

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante em exercício,
Maria do Carmo Rebocho Castanho Camões. 2003404970

BRAGA
AMARES

TRANSJOCAVIL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 638/
031010; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
10102003.

Certifico o teor da inscrição n.º 2, com a apresentação 1/031106 �
Nomeação de gerente.

Gerente nomeado: Francisco Fernandes de Freitas Machado, casado.
Data da deliberação: 6 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2002000468



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 17 � 21 de Janeiro de 20041578-(148)

VILA NOVA DE FAMALICÃO

IMORETI � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4961/990506; identificação de pessoa colectiva
n.º 504405853; data da apresentação: 030702.

Certifico que foram depositadas as contas, relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 2002724253

CARRIVA � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3739/950503; identificação de pessoa colectiva
n.º 503429252; data da apresentação: 030702.

Certifico que foram depositadas as contas, relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 2002124230

SOMOCAS � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2899/920220; identificação de pessoa colectiva
n.º 502706660.

Certifico que foram depositadas as contas, relativas ao ano de 2002.

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002701148

PIRES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4466/971223; identificação de pessoa colectiva
n.º 504024248; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 14/
031103.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Janeiro de 2003.

Conferi e está conforme.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004244461

ONDYMAT � COMÉRCIO E TECNOLOGIAS
DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6803/030108; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 39/030108.

Certifico que, entre Maria Filomena Rocha Vieira Ferreira, casada
na comunhão de adquiridos com Amílcar José Coelho Ferreira, e Carlos
Alberto Soares Carvalho, casado na comunhão de adquiridos com Maria
Alzira Monteiro Oliveira, foi constituída a sociedade acima referida,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ONDYMAT � Comércio e Tecnologias
de Revestimentos, L.da, com sede na Avenida de Penelas, 51, fregue-
sia de Vermoim, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na importação, exportação, representa-
ção e comercialização de materiais de construção. Comércio e
tecnologias de revestimento.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente à sócia Maria Filomena Rocha Vieira Ferreira,
e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Carlos
Alberto Soares Carvalho.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 25 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, que terá sempre o direito de preferência o qual, de
seguida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Conferi e está conforme.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2001900090

GYM�S FOR WOMEN � GINÁSIOS DE EMAGRECIMENTO
SAUDÁVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7246/031105; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 21/031105.

Certifico que, entre Ricardo Óscar Braga Pinto de Sousa, casado
com Florbela Queiroz Alves, na comunhão de adquiridos, e Hugo Melo
do Souto Freitas, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

l � A sociedade adopta a firma Gym�s for Women � Ginásios de
Emagrecimento Saudável, L.da

2 � Tem a sua sede na Rotunda de Santo António, Edifício SAZA,
10-B, freguesia e concelho de Vila Nova de Famalicão.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na gestão de instalações desportivas; explo-
ração de ginásio; actividades de manutenção e bem-estar físico; ex-
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ploração de instituto de beleza; comércio e apresentação de produtos
diversos, nomeadamente produtos de emagrecimento e nutrição.

ARTIGO 3.º

l � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferi e está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2005115410

JOSÉ CARLOS MONTEIRO DA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7245/031104; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 33/031104.

Certifico que José Carlos Monteiro da Costa, casado na comunhão
de adquiridos com Patrícia Isabel Neto Francisco Costa, constituiu a
sociedade acima referida, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Carlos Monteiro da Costa,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de D. Maria Pia, 221,
freguesia de Calendário, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria de construção civil;
empreitadas de obras públicas; compra e venda de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma

escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Conferi e está conforme.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002131872

CARLOS RANGINHA DA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7244/031104; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 32/031104.

Certifico que Carlos Miguel Ranginha da Costa, casado com Maria
Fernanda Carvalho de Azevedo Costa, na comunhão de adquiridos,
constituiu a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Ranginha da Costa,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida do Cruzeiro, Edifício
São Martinho, 172, 2.º, esquerdo, freguesia de Pousada de Saramagos,
concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na instalação e reparação eléctri-
ca, nomeadamente electrificação de edifícios. Comércio de material
eléctrico, respectiva assistência técnica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 7500 euros, integralmente realizado em
dinheiro, por ele sócio, em quota de igual valor.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferi e está conforme.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2005115401

J. SANTOS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 593/740312; identificação de pessoa colectiva
n.º 500240302; data da apresentação: 20030701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2000067425

SÉRGIO OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6959/020506; identificação de pessoa colectiva
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n.º 506143989; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/
031105.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder à:

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

Conferi e está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2005115347

VAUTEXTIL � EMPRESA TÊXTIL DO VAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1245/810727; identificação de pessoa colectiva
n.º 501166874; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/
031105.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder à:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Outubro de 2003.

Conferi e está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2006272063

PINGUIMDRIVE � COMÉRCIO DE CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6515/020522; identificação de pessoa colectiva
n.º 506181634; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: (of.) 3/031105.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de Norberto Cláudio Costa Mendes em 7 de

Agosto de 2003, por renúncia.
Mais certifica que pela inscrição n.º 3; apresentação n.º 4/031105,

foi deliberado transformar a sociedade acima referida em sociedade
comercial unipessoal por quotas; e, dar nova orientação à gerência.

Que, em consequência destas deliberações de transformação e nova
orientação da gerência, anterior cessão e unificação de quotas, remo-
dela totalmente o pacto social, ficando o mesmo, com a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PINGUIMDRIVE � Comércio de
Congelados, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua Nova, freguesia
de Arnoso (Santa Maria), concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida dentro da área do concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, importação de
produtos alimentares, designadamente congelados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está
concentrado em uma só quota, da qual é titular o único sócio da so-
ciedade João Paulo Pereira da Silva.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, competem ao sócio, o qual é igualmente
gerente, e por cuja assinatura se obriga a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

ARTIGO 5.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 prossecução do objecto social, pela forma escrita exigida
por lei e de acordo com a deliberação própria quando necessária.

Conferi e está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006272012

AVELINO & RICARDO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6903/020307; identificação de pessoa colectiva
n.º 505925257; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/
031104.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder à:

Designação de gerente.
Nomeado: Ricardo Avelino da Silva Sá, solteiro, maior.
Data da deliberação: 1 de Março de 2002.

Conferi e está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2005134708

CONFECÇÕES SOLOBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 716/760519; identificação de pessoa colectiva
n.º 500437084; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 12/031104.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de Armindo Monteiro Lobo, em 31 de Outu-

bro de 2003, por renúncia.
Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 13/

031104 � Cessação de funções de Olívia Nogueira da Silva, em 31 de
Outubro de 2003, por renúncia.

Mais certifica que pela inscrição n.º 5; apresentação n.º 14/031104,
foi ainda efectuado o seguinte registo:

Designação de gerente.
Nomeado: Domingos da Silva Lobo, casado.
Data da deliberação: 31 de Outubro de 2003.

Conferi e está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 2004245131

FORMATO � ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6970/020604; identificação de pessoa colectiva
n.º 506057348; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 5 e 6/031104.

Certifico que na sociedade em epígrafe se procedeu à:
Cessação de funções da gerente Maria Amélia da Silva Lobo Ara-

újo.
Data: 25 de Setembro de 2003.
Causa: por renúncia.
Designação de gerente.
Nomeado: José Luís Ferreira de Araújo, separado judicialmente de

pessoas e bens de Maria Amélia da Silva Lobo Araújo.
Data da deliberação: 30 de Setembro de 2003.

Conferi e está conforme.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002221324

BSS � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4442/971128; identificação de pessoa colectiva
n.º 504023896; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6; número e data
da apresentação: 4/031104.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de José Luís Ferreira de Araújo, por carta datada

de 25 de Setembro de 2003, por renúncia.

Conferi e está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002221375
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M. J. J. � COMÉRCIO POR GROSSO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7242/031103; inscrição n.º 2; número e data da apre-
sentação: 9/031103.

Certifico que entre: Joaquim António Oliveira Soares, casado na
comunhão de adquiridos com Cecília Maria Alves da Costa; Jerónimo
Mendes da Silva, casado na comunhão de adquiridos com Isilda Mari-
nha Azevedo Barroso e Maria Manuela Dinis Machado, casada na
comunhão de adquiridos com António Pereira Araújo foi constituída
a sociedade acima referida que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma M. J. J. � Comércio por Grosso de
Vestuário, L.da e tem a sua sede na Rua da Senhora da Agonia, 373,
freguesia de Antas, concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede da so-
ciedade ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas fi-
liais, agências, delegações ou quaisquer outras formas locais de
representação social, no território nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto comércio por grosso de artigos de
vestuário de homem, senhora e criança.

3.º

O capital social é de 5000 euros, está dividido em três quotas, no
valor nominal de 1667 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, e as respectivas entradas foram já realizadas em dinheiro.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante global de 50 000 euros, através de delibe-
ração aprovada por todos os sócios em assembleia geral.

4.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre os sócios, mas a
favor de estranhos é necessário o consentimento da sociedade, go-
zando esta, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo,
do direito de preferência na respectiva aquisição.

5.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por dois
ou mais gerentes, sócio ou não sócios, ficando desde já nomeados
gerentes os três sócios, Joaquim António Oliveira Soares, Jerónimo
Mendes da Silva e Maria Manuela Dinis Machado.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

§ 2.º É expressamente proibido aos gerentes, procuradores ou man-
datários da sociedade, obrigar a mesma em actos e documentos estra-
nhos aos negócios sociais, tais como abonações, letras de favor, fian-
ças, avales e outros semelhantes, ficando os infractores responsáveis
pelos prejuízos que daí advierem à sociedade.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Interdição, inabilitação, falência, morte, insolvência ou dissolu-

ção do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outro qualquer acto que im-

plique a arrematação ou adjudicação judicial de qualquer quota;

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira de Sá Araújo.
2006272020

PEDRO MIGUEL RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5698/001219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505068311; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
031103.

Certifico que o sócio da sociedade acima referida delibera:
a) Aumentar o capital social para 150 000 euros, sendo o valor do

aumento de 145 000 euros, realizado em dinheiro, quantia com que
reforça o valor da sua quota; e

b) Alterar parcialmente o contrato de sociedade, no que concerne
aos artigos 2.º e 3.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de automóveis e ac-
tividades desportivas motorizadas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
150 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004244402

AÇOMETAL, METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4228/960619; identificação de pessoa colectiva
n.º 501327045; data da apresentação: 20030701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002725748

SANTOS & J. AZEVEDO
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4315/970604; identificação de pessoa colectiva
n.º 503909467; data da apresentação: 20030701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002725764

PAISIFIL � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2738/910411; identificação de pessoa colectiva n.º 502544058;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 29/030825.

Certifico que na sociedade em epígrafe se procedeu ao:
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património das sociedades in-

corporadas para a sociedade incorporante.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedades incorporadas: TRIBETÃO � Pré-fabricados, Constru-

ção Civil e Obras Públicas, S. A. e GEMÉOS � Sociedade de Empre-
endimentos Imobiliários, S. A.

Alterações projectadas na sociedade incorporante: nenhuma.

Conferi e está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2005115371

TRIBETÃO � PRÉ-FABRICADOS, CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4087/960919; identificação de pessoa colectiva n.º 503728390;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 31/030825.

Certifico que na sociedade em epígrafe se procedeu ao:
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património das sociedades in-

corporadas para a sociedade incorporante.
Sociedade incorporante: PAISIFIL � Imobiliária, S. A.
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Sociedades incorporadas: A própria sociedade e GEMÉOS � So-
ciedade de Empreendimentos Imobiliários, S. A.

Alterações projectadas na sociedade incorporante: nenhuma.

Conferi e está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2005115266

CERCOSTA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5299/000420; identificação de pessoa colectiva
n.º 504934511.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002133670

AMÉRICO GOMES DE AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 764/770203; identificação de pessoa colectiva
n.º 500631620; data da apresentação: 20030701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002701016

FERNANDES & SILVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3788/950721; identificação de pessoa colectiva
n.º 503478695; data da apresentação: 20030630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2000451152

ANTÓNIO MARQUES SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6077/010813; identificação de pessoa colectiva
n.º 505484064; data da apresentação: 030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2005115568

FREDATEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1621/850625; identificação de pessoa colectiva
n.º 501533184; data da apresentação: 030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002130914

XAVITEC � MECÂNICA GERAL DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6801/020813; identificação de pessoa colectiva
n.º 506133559; data da apresentação: 20030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2002.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2005115533

J. M. ALVES � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5233/000216; identificação de pessoa colectiva
n.º 504762702; data da apresentação: 20030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002130884

MARQUES & MACEDO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4774/981014; identificação de pessoa colectiva
n.º 504259601; data da apresentação: 20030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002714053

CARDOSO FERREIRA & PEREIRA
INDÚSTRIA DE CARDAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4834/981203; identificação de pessoa colectiva
n.º 504347799; data da apresentação: 030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2005115584

PAULO FERREIRA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5646/001019; identificação de pessoa colectiva
n.º 505192039.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002130922

RANGINHA & ALVES ELECTRICISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5683/001129; identificação de pessoa colectiva
n.º 505135922.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002130892

PUBLIDUPLO � MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6178/010919; identificação de pessoa colectiva
n.º 505693313; data da apresentação: 20030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2005115525
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ALEXANDRE & SÉRGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6741/020522; identificação de pessoa colectiva
n.º 506160467; data da apresentação: 20030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002714010

CABELAUTO � CABOS PARA AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3082/921126; identificação de pessoa colectiva
n.º 502923210; data da apresentação: 20030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2005115550

CORREIA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1994/880118; identificação de pessoa colectiva
n.º 500899320; data da apresentação: 030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2001962843

MEATEX � GESTÃO DE EMPRESAS & COMANDITA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3755/950526; identificação de pessoa colectiva
n.º 503443190; data da apresentação: 030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002198055

CLÍNICA DR. MANUEL REIS SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5190/001007; identificação de pessoa colectiva
n.º 504801074; data da apresentação: 030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002130515

FITOM � TINTURARIA ESTAMPARIA
E ACABAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2163/880919; identificação de pessoa colectiva
n.º 502037628; data da apresentação: 030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002714223

CAMILO J. CUNHA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2791/910717; identificação de pessoa colectiva
n.º 502594578; data da apresentação: 030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002133263

ESCOLINHA DE FAMALICÃO � CENTRO DE EDUCAÇÃO
E ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1753/860522; identificação de pessoa colectiva
n.º 501670084; data da apresentação: 030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002130418

PINTO CERQUEIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3162/930317; identificação de pessoa colectiva
n.º 502962410; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: (of.) 31/020731.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções, do gerente Manuel Navega Cerqueira.
Data: 29 de Julho de 2002.
Causa: por renúncia.

Mais certifico que pela inscrição n.º 6; apresentação n.º 33/020731,
os sócios da sociedade acima referida deliberam:

a) Aumentar o respectivo capital social para o valor de 5000 euros,
sendo o aumento, no montante de 2755,40 euros, integralmente subs-
crito por ambos os sócios na modalidade de novas entradas em di-
nheiro, sendo 1377,70 euros por cada um deles, montante a acrescer
às quotas de que respectivamente são titulares e que assim são aumen-
tadas, casa uma delas, para o valor nominal de 2500 euros;

b) Modificar a firma social para Pinto & Fernandes, L.da;
c) Alterar no seu pacto social os artigos 1.º, 3.º e 5.º, os quais pas-

sam a ter a seguinte nova redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Pinto & Fernandes, L.da e tem a sua
sede no Centro Comercial do Barreiro, 12, rés-do-chão, da freguesia
e concelho de Vila Nova de Famalicão.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em três quotas, sendo uma no valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencente ao sócio José Augusto Carneiro Pin-
to, outra no valor nominal de 1751,80 euros e outra ainda no valor
nominal de 748,20 euros, ambas pertencentes ao sócio Vítor Joaquim
Azevedo Fernandes.

5.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a dois ou mais
gerentes, sócios ou não sócios, tendo sido já nomeados gerentes am-
bos os sócios.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária e suficiente a intervenção de dois gerentes.

Conferi e está conforme.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004244380
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VILA VERDE

CARLOS JOSÉ FERREIRA DA SILVA
REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 991/
011026; identificação de pessoa colectiva n.º 505763532; número
e data da apresentação: PC 10/31072003.

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. 2002872961

CARLOS JOSÉ FERREIRA DA SILVA
REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 991/
011026; identificação de pessoa colectiva n.º 505763532; número
e data da apresentação: PC 5/29072003.

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.

6 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002872902

CONSTRUÇÕES VITÓRIO GABRIEL MACHADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1276/
20031028; identificação de pessoa colectiva n.º P506744264; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação 16/20031028.

Certifico que, por escritura de 28 de Outubro de 2003, Vitório
Gabriel Machado, Virgínia Ferreira Fernandes Machado, Roberto
Gonzaga Fernandes Machado, Vítor Edgar Fernandes Machado e
Marcos Isac Fernandes Machado, constituíram a sociedade por quotas
em epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Vitório Gabriel Ma-
chado & Filhos, L.da e tem a sua sede no lugar da Gandra, freguesia de
Turiz, concelho de Vila Verde.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria de construção civil,
empreitadas de obras públicas. Fabricação, comércio importação e
exportação de produtos para a construção civil, nomeadamente pro-
dutos de betão. Serragem, corte e acabamento da pedra, sua importa-
ção e exportação, compra e venda de bens imóveis. Comércio, im-
portação e exportação de madeiras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, subscrito em dinheiro é de 50 000 euros, di-
vidido em cinco quotas, uma do valor nominal de 30 000, pertencen-
te ao sócio Vitório Gabriel Machado, outra do valor nominal de
12 500 euros, pertencente à sócia Virgínia Ferreira Fernandes Machado
e três iguais do valor nominal de 2500 euros, pertencentes aos sócios
Vítor Edgar Fernandes Machado, Marcos Isac Fernandes Machado e
Roberto Gonzaga Fernandes Machado.

2 � Os sócios realizaram apenas 50% do valor das suas quotas, no
montante  de 25 000 euros, devendo dar entrada na caixa social com
os restantes 50% no prazo de um ano a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer

remuneração, ficando desde já nomeado gerente o sócio Vitório Gabriel
Machado, a quem é conferido um direito especial à gerência.

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no pra-
zo de 90 dias contados do conhecimento do respectivo facto, poderá
amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros legitimários;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.
2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar do último balanço aprovado, e será pago
ao seu titular em duas prestações iguais e semestrais, com vencimen-
to seis meses e um ano após o referido balanço.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Os representantes de quota em situação de indivisão hereditá-
ria ou de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um estra-
nho que a todos represente na sociedade.

2 � Falecendo um sócio é conferido aos seus herdeiros o direito
de se afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota do
falecido.

ARTIGO 9.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

ARTIGO 10.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade será efectuada
pelos gerentes à data da dissolução, adjudicando-se o activo social por
licitação entre os sócios, depois de pagos os credores.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, devendo
constar do respectivo aviso o dia, hora e local e ordem de trabalhos.

ARTIGO 12.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibera-
ção dos sócios, salvo nos casos em que contrariem o disposto no
contrato de sociedade.

Está conforme.

4 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002209995

CONFECÇÕES BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 264/
900705; identificação de pessoa colectiva n.º 502383151; número
e data da apresentação: PC 4/25072003.

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.

26 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002208190
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CONFECÇÕES BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 264/
900705; identificação de pessoa colectiva n.º 502383151; número
e data da apresentação: PC 3/25072003.

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. 2002208204

IRMÃOS COSTA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 418/
940829; identificação de pessoa colectiva n.º 503255505; número
e data da apresentação: PC 5/25072003.

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.

26 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002208174

IRMÃOS COSTA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 418/
940829; identificação de pessoa colectiva n.º 503255505; número
e data da apresentação: PC 6/25072003.

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. 2002208182

SILVA & GOMES � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 650/
981127; identificação de pessoa colectiva n.º 504292943; número
e data da apresentação: PC 1/09072003.

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.

25 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002872970

VIANA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 113/
780419; identificação de pessoa colectiva n.º 500760896; número
e data da apresentação: PC 1/11072003.

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.

26 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002208280

CENTRO MÉDICO SANTO ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 391/
940106; identificação de pessoa colectiva n.º 503116661; número
e data da apresentação: PC 1/25092003.

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.

5 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002015392

FLOGISTICA � DESENVOLVIMENTO FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 503/
960521; identificação de pessoa colectiva n.º 503994707; número
e data da apresentação: PC 2/25092003.

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.

5 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002028087

BRINDIVAL � COMÉRCIO DE BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1271/
20031002; identificação de pessoa colectiva n.º 506130789; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 18/20031002.

Certifico que, a sede foi alterada para: lugar da Ponte, freguesia de
Valdreu, concelho de Vila Verde.

Está conforme.

3 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002208581

BRINDIVAL � COMÉRCIO DE BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1271/
20031002; identificação de pessoa colectiva n.º 506130789; nú-
mero e data da apresentação: PC 1/02102003.

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.

5 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002042560

AUGUSTO CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 836/
010419; identificação de pessoa colectiva n.º 505473895; número
e data da apresentação: PC 73/27062003.

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 Novembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2001988672

CAUTUS � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 543/
970521; identificação de pessoa colectiva n.º 503991503;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 12 e 15/20031027.

Certifico que Carla Sofia Melo Lopes Alvim de Castro, cessou fun-
ções de gerente, por renúncia.

Data da comunicação: 16 de Setembro de 2003.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 17 � 21 de Janeiro de 20041578-(156)

Mais certifico que por escritura de 16 de Setembro de 2003, a so-
ciedade alterou o pacto social, tendo em consequência alterado os
artigos 3.º e os n.os 1 e 2.º do artigo 5.º, os quais ficaram com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 9975,96 euros, divi-
dido em duas quotas, uma de 9477,16 euros pertencente à sócia Ma-
ria Aurora Gomes Rodrigues e outra de 498,80 euros, pertencente ao
sócio Augusto de Sousa Fontes Vaz.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
remunerada ou não conforme for deliberado em assembleia geral,
competem aos sócios Augusto de Sousa Fontes Vaz e Maria Aurora
Gomes Rodrigues, que se mantêm na gerência.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um gerente.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002209952

CARLOS MANUEL DA ROCHA MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 903/
010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505643014; número
e data da apresentação: PC 7/31072003.

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. 2002872953

CARLOS MANUEL DA ROCHA MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 903/
010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505643014; número
e data da apresentação: PC 4/29072003.

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.

6 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2002872910

RESTAURANTE AUGUSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 670/
990419; identificação de pessoa colectiva n.º 504802712; número
e data da apresentação: PC 61/31072003.

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.

15 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002209766

RESTAURANTE AUGUSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 670/
990419; identificação de pessoa colectiva n.º 504802712; número
e data da apresentação: PC 62/31072003.

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.

15 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002209758

PASTELARIA SÃO SEBASTIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 168/
840607; identificação de pessoa colectiva n.º 501456848; número
e data da apresentação: PC 3/28072003.

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. 2002208131

JOP OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 994/
011026; identificação de pessoa colectiva n.º 505632810; número
e data da apresentação: PC 64/31072003.

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.

16 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002209731

JOP OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 994/
011026; identificação de pessoa colectiva n.º 505632810; número
e data da apresentação: PC 63/31072003.

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.

16 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002209740

CONFECÇÕES LEMOS & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 853/
010516; identificação de pessoa colectiva n.º 505493713; número
e data da apresentação: PC 65/31072003.

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.

16 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002209707

CONFECÇÕES LEMOS & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 853/
010516; identificação de pessoa colectiva n.º 505493713; número
e data da apresentação: PC 66/31072003.
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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.

16 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002209715

CONSTRUÇÕES JOÃO FERNANDO & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1103/
020402; identificação de pessoa colectiva n.º 505964066; número
e data da apresentação: PC 9/31072003.

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. 2002209170

AGÊNCIA FUNERÁRIA VALBONENSE
DE IRMÃOS COSTA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1152/
20020607; identificação de pessoa colectiva n.º 506120074; nú-
mero e data da apresentação: PC 7/25072003.

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. 2002208166

TRANSPORTES SALVADOR PIMENTA ARAÚJO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1052/
020124; identificação de pessoa colectiva n.º 505978016; número
e data da apresentação: PC 3/25082003.

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.

31 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002208050

CARPINTARIA LERDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 912/
010808; identificação de pessoa colectiva n.º 505552345; número
e data da apresentação: PC 2/25082003.

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.

31 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002208069

CONSTRUÇÕES IRMÃOS QUEIROZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 262/
900628; identificação de pessoa colectiva n.º 502383135; número
e data da apresentação: PC 1/25072003.

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. 2002208239

CONSTRUÇÕES IRMÃOS QUEIROZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 262/
900628; identificação de pessoa colectiva n.º 502383135; número
e data da apresentação: PC 2/25072003.

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.

26 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002208220

MINI-MERCADO QUINTA DA BOTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1148/
20020524; identificação de pessoa colectiva n.º 505739160; nú-
mero e data da apresentação: PC 2/28072003.

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. 2002208140

GIDACARNES � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1173/
20020926; identificação de pessoa colectiva n.º 506265064; nú-
mero e data da apresentação: PC 11/31072003.

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. 2002209162

DIVIMINHO � TECTOS E DIVISÓRIAS DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 584/
980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504088211; número
e data da apresentação: PC 1/02072003.

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.

25 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002123950

BASTO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1000/
011105; identificação de pessoa colectiva n.º 505849127; número
e data da apresentação: PC 1/16072003.
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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. 2002208263

VIZELA

SAZEMA � CORTE DE TECIDOS, L.DA

Sede: lugar do Monte, Tagilde, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 556/
020125; data da apresentação: 030627.

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

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Teixeira
Magalhães Antunes. 2000262597

MANUEL LUÍS DE SOUSA, L.DA

Sede: Lugar de Cruz Caida, São João das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 557/
020131; data da apresentação: 030627.

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

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Teixeira
Magalhães Antunes. 2000253083

AUTO REPARADORA ADÃO PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Cruz Vilar, São João das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 65/
010620; data da apresentação: 030627.

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

Conferida, está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Teixeira
Magalhães Antunes. 2001915934

M. FERREIRA, L.DA

Sede: Frades, Santo Adrião, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 153/
010628; identificação de pessoa colectiva n.º 501127593; data da
apresentação: 030627.

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

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Teixeira
Magalhães Antunes. 2000253091

CONFECÇÃO MARIA FÁTIMA AZEVEDO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar de Requeixos, Santa Eulália, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 51/
010615; identificação de pessoa colectiva n.º 505541629; data da
apresentação: 030627.

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

Conferida, está conforme.

4 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Graça
Simões Rocha. 2000253202

DIAS PEREIRA & RODRIGUES, CONFECÇÃO TÊXTIL, L.DA

Sede: Lugar de Britelo, Santo Adrião, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 5418/
011116; identificação de pessoa colectiva n.º 505659255; data da
apresentação: 030627.

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

Conferida, está conforme.

4 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Graça
Simões Rocha. 2001915993

BRAGANÇA
BRAGANÇA

AMATRIAIN & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1475/
020913; identificação de pessoa colectiva n.º 506076130;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; número e data
da apresentação: 11/031111.

Certifico que o ex-sócio Luís Alberto Uriz Amatriain, renunciou
ao exercício de gerência que exercia na sociedade acima referenciada,
e que relativamente à mesma, o pacto social foi alterado, nos termos
seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, e corresponde á soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 30 000 euros, pertencente aos sócio, José Maria Clemen-
te Mendivil Olcoz, e outra de 20 000 euros, pertencente à sócia, Juana
Maria Anorbe Bailos.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a um gerente, sócio ou
não, ficando desde já, nomeado gerente, o não sócio Luís Alberto
Uriz Amatriain, solteiro, maior, natural de Pamplona, Navarra,
Espanha, cidadão de nacionalidade espanhola, residente em Tiebas-
Maruarte de Reta (Navarra-Espanha).

2 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores, para a prática de determinados actos.

3 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, estranhos
ao objecto social.

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

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2005111228

AUTO-SABOR, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 387/
840619; identificação de pessoa colectiva n.º 501435115; inscri-
ção n.º 26 e inscrição n.º 27; números e data das apresentações: 12 e
14/031110.

Certifico que foram nomeados para as funções de gerente da socie-
dade acima referenciada, Rui Jorge Andrade Simão e Pedro José Andrade
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Simão, em 13 de Setembro de 2003, e que relativamente à mesma, o
pacto social foi alterado, nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma AUTO-SABOR, Indústria e Comércio
de Veículos Automóveis, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem sede no lugar da Mosca, freguesia de Noguei-
ra, cidade de Bragança.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para o concelho limítrofe,
podendo ainda o mesmo órgão deliberar o estabelecimento, em terri-
tório nacional ou estrangeiro, de sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação local.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de auto-
móveis, peças e acessórios, máquinas agrícolas e industriais.

2 � A sociedade pode, igualmente, adquirir e alienar participações
em sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de responsa-
bilidade limitada, ainda que com objecto diferente do referido no n.º 1,
bem como associar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeada-
mente, formar novas sociedades, agrupamentos complementares de
empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios
e associações em participação.

3 � A aquisição de participações em quaisquer sociedades de res-
ponsabilidade ilimitada carece de deliberação tomada em assembleia
geral de sócios e aprovada por maioria correspondente a três quartas
partes do capital social.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 475 000 euros, pertencente à sócia Fernando Simão, SGPS, S. A.,
e outra de 25 000 euros pertencente ao sócio Delfim Luís Moreira
Batouxas.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A administração da sociedade será confiada a três gerentes,
sendo dois deles nomeados obrigatoriamente pela sócia Fernando Si-
mão, SGPS, S. A.

2 � Os gerentes nomeados manter-se-ão em funções sem limite
de tempo.

3 � A sociedade só ficará obrigada pela intervenção conjunta de
dois gerentes.

ARTIGO 6.º

Competência da gerência

Sem dependência da deliberação dos sócios a gerência tem poderes
para:

1 � Aquisição, alienação ou oneração de quaisquer bens, seja qual
for a sua natureza, nomeadamente de bens imóveis.

2 � A aquisição, alienação, oneração e locação de estabelecimento.
3 � A subscrição ou aquisição de participação noutras sociedades e

a sua alienação ou oneração.

ARTIGO 7.º

Transmissão de quotas entre vivos

1 � A transmissão de quotas, onerosa ou gratuita é livremente
permitida entre sócios; na transmissão a não sócios têm direito de
preferência em primeiro lugar a sociedade e seguidamente os sócios
não cedentes.

2 � Se um sócio pretender transmitir a sua quota a não sócios
deverá comunicar a pretensão à sociedade e aos restantes sócios por
carta registada com aviso de recepção indicando o nome do adquirente,
preço e condições de pagamento, a fim de a sociedade ou os sócios,
querendo poderem usar do direito de preferência.

3 � Recebida a comunicação, a gerência convocará uma assembleia
geral para deliberar sobre se a sociedade deseja ou não preferir; não

preferindo deverão os sócios presentes declarar se pretendem ou não
usar desse direito, perdendo os sócios ausentes o direito de preferir no
caso concreto.

4 � Se mais de um sócio pretender usar do direito de preferência, a quota
será rateada pelos preferentes na proporção do capital que possuírem.

5 � Se nem a sociedade nem qualquer dos sócios quiser usar do direi-
to de preferência, ou se nada for comunicado ao sócio no prazo de
60 dias a contar do recebimento da comunicação, poderá a quota ser
transmitida livremente.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá deliberar a amortização de quotas nos casos
seguintes:

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Quando, em partilha subsequente a divórcio ou separação de bens,

a quota não seja adjudicada ao titular;
c) Se a quota for objecto de arresto, penhora ou envolvida em

processo judicial onde possa vir a ser alienada coercivamente;
d) Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
e) Se a quota for transmitida ou cedida em contravenção do dis-

posto no artigo 7.º
2 � A quota amortizada passará a figurar no balanço como tal,

podendo posteriormente por deliberação dos sócios, serem criadas em
sua substituição uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a
um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

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

10 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2005111236

52128

MOGADOURO

J.J. CABANAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mogadouro. Matrícula n.º 92/
910704; identificação de pessoa colectiva n.º 502585773; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/031110.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 15 de Setembro de 2003.

É o que cumpre certificar.

11 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães. 2001693311

VINHAIS

ANTÓNIO ANÍBAL MARTINS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 255;
identificação de pessoa colectiva n.º 505649403; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/031106.

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

Apresentação n.º 2/031106. � Alteração parcial do contrato so-
cial.

Artigos alterados: 1.º, 3.º e 4.º
Sede: Rua de São Francisco, Edifício Afonso & Reis, 1.º esquerdo,

freguesia e concelho de Vinhais.
Sócios e quotas: António Aníbal Martins, 25 000 euros; Mário

Augusto Pereira, 25 000 euros.
Gerência: Fica a cargo de sócios ou não sócios, conforme a delibe-

ração da assembleia geral.
Gerente designado: O não sócio Américo Jaime Afonso Pereira,

casado.
Data da deliberação: 16 de Outubro de 2003, continua designado

gerente o sócio António Aníbal Martins.
Forma de obrigar: É necessária a assinatura conjunta de dois geren-

tes aos actos de mero expediente poderão ser assinados por qualquer
um dos gerentes.

Em ampliação dos poderes de gerência: A gerência poderá adquirir
e alienar para e da sociedade quaisquer bens móveis ou imóveis, bem
como, celebrar quaisquer contratos de arrendamento e contratos de
locação financeira.
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Passando os artigos a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Aníbal Martins, Constru-
ções, L.da e tem a sua sede na Rua de São Francisco, Edifício Afonso
& Reis, 1.º esquerdo, freguesia e concelho de Vinhais, ficando a ge-
rência autorizada a deslocar a sede social nos termos da lei, bem como,
a criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de representa-
ção no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, representado por duas quotas iguais, de 25 000 euros,
cada uma, pertencentes uma ao sócio António Aníbal Martins e a
outra ao sócio Mário Augusto Pereira.

§ único. Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas pres-
tações suplementares de capital, até ao dobro do capital social, a efec-
tuar na proporcionalidade das suas quotas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, ficará a cargo de sócios ou não sócios,
dispensada de caução, com ou sem remuneração, conforme delibera-
ção da assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos e a
representar em juízo e fora dele, activa e passivamente, é necessária
a assinatura conjunta de dois gerentes, com excepção dos actos de
mero expediente que poderão ser assinados por qualquer um dos ge-
rentes.

§ 2.º Em ampliação dos poderes de gerência, a gerência poderá
adquirir e alienar para e da sociedade, quaisquer bens móveis ou imó-
veis, bem como celebrar quaisquer contratos de arrendamento e con-
tratos de locação financeira.

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

Está conforme o original

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Bar-
reira Lopes. 2001822910

COIMBRA
ARGANIL

TRAVASSOS & HENRIQUES, L.DA

Sede: Vale de Zebras, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 177/
791221; identificação de pessoa colectiva n.º 500919534.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 24 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 2001496044

BERNARDO & VENTURA, L.DA

Sede: São Martinho da Cortiça, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 295/
880330; identificação de pessoa colectiva n.º 501957162.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 24 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 2001496052

BEIRAFOGO � EXTINTORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Sede: Coja, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 481/
960828; identificação de pessoa colectiva n.º 503718777.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 24 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 2001496060

ANTÓNIO MARQUES, L.DA

Sede: Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 75/
060868; identificação de pessoa colectiva n.º 500518742.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 24 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 2001496079

LUCIBAETAS � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Sanguinheda, São Martinho da Cortiça, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 606/
020725; identificação de pessoa colectiva n.º 506231720.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 23 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 2001496095

ALVALABOR � MEDICINA DO TRABALHO, L.DA

Sede: Avenida das Forças Armadas, Edifício Argogest, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 554/
000912; identificação de pessoa colectiva n.º 505028956.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 24 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 2001496087

ALBANO DUARTE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Zona Industrial do Vale do Fojo, Estrada Nacional 17,
Ramal de Pombeiro, São Martinho da Cortiça, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 557/
001109; identificação de pessoa colectiva n.º 505088258.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 17 � 21 de Janeiro de 2004 1578-(161)

depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 23 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 2001496109

M.T.A. � MOVIMENTO DE TERRAS DO ALVA, L.DA

Sede: Vilarinho do Alva, Pombeiro da Beira, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 396/
920212; identificação de pessoa colectiva n.º 502704497.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 23 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 2001496117

RUI DIAS � CONSULTÓRIOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Bairro do Praso, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 515/
980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504208926.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 23 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 2001496125

FERRO ELECTRO AUTO, L.DA

Sede: Pomares, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 493/
970213; identificação de pessoa colectiva n.º 503818232.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 26 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000243091

TRANSPORTES SOARES & BRITO, L.DA

Sede: Sardanela, Pombeiro da Beira, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 558/
001227; identificação de pessoa colectiva n.º 505196751.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 25 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000243090

JOSÉ SALES, S. A.
Sede: Pomares, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 383/
910506; identificação de pessoa colectiva n.º 501056122.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 25 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000243089

ANTÓNIO AUGUSTO DE JESUS HENRIQUES & C.A, L.DA

Sede: Vale de Zebras, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 204/
820125; identificação de pessoa colectiva n.º 501238395.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 25 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000243088

EMPRESA DE CERÂMICA DA CARRIÇA, S. A.

Sede: Coja, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 23/
361224; identificação de pessoa colectiva n.º 500095981.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 25 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000243087

PETROCOJA � COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Coja, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 449/
941227; identificação de pessoa colectiva n.º 503321095.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 25 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000243086

CARRIÇA �  INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

Sede: Coja, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 393/
920115; identificação de pessoa colectiva n.º 502690119.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 25 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000243085
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CONSTRUÇÕES ALFREDO RODRIGUES JOSÉ, L.DA

Sede: Urgueira, São Martinho da Cortiça, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 291/
880201; identificação de pessoa colectiva n.º 501927034.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 25 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000243084

HERMÍNIO C. LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Pombeiro da Beira, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 221/
820827; identificação de pessoa colectiva n.º 505619326.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 24 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000243083

DIVISA � GABINETE DE CONTABILIDADE DE ARGANIL, L.DA

Sede: Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 221/
820827; identificação de pessoa colectiva n.º 501304886.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 24 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000243082

VIVEIROS DO VALE DA RAMA, L.DA

Sede: Ponte da Mucela, São Martinho da Cortiça, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 364/
900927; identificação de pessoa colectiva n.º 502438959.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 24 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000243081

CASA DO APICULTOR � CARPINTARIA,
PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEL, L.DA

Sede: Zona Industrial da Relvinha, Sarzedo, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 452/
950124; identificação de pessoa colectiva n.º 503340669.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram

depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 24 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000243080

LUSICOR � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Coja, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 228/
830421; identificação de pessoa colectiva n.º 501379720.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 24 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 2001496010

EMPRESA ARGANILENSE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Sede: Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 165/
790102; identificação de pessoa colectiva n.º 500812055.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 24 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 2001496028

CHARCUTARIA O RATINHO, L.DA

Sede: Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 276/
870422; identificação de pessoa colectiva n.º 501813195.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 24 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 2001496036

CANTANHEDE

GUERRA & CRAVO � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1359/011219; identificação de pessoa colectiva n.º 505819139;
data da apresentação: 030623.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002711917

CARLOS ALBERTO DA FONSECA NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 861/
961231; identificação de pessoa colectiva n.º 503809950; data da
apresentação: 030623.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002711925

LUÍS ROQUE (INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 924/
971117; identificação de pessoa colectiva n.º 504003003; data da
apresentação: 030623.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002711933

LUÍS ROQUE (TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 757/
950201; identificação de pessoa colectiva n.º 503351601; data da
apresentação: 030623.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2002710600

LUÍS ROQUE (CONSULTADORIA E GESTÃO), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 756/
950201; identificação de pessoa colectiva n.º 503351628; data da
apresentação: 030623.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2002710619

PAULO ALEXANDRE MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1133/000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504829386;
data da apresentação: 030623.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2002768013

MARIALVOTEL � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1202/001025; identificação de pessoa colectiva n.º 505201143;
data da apresentação: 030623.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

10 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2002768021

TOLDILAR, TOLDOS E ARTIGOS DECORATIVOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 623/
920605; identificação de pessoa colectiva n.º 502785144; data da
apresentação: 030623.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2002768030

MARIA DO CÉU PESSOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 764/
950309; identificação de pessoa colectiva n.º 503369942; data da
apresentação: 030623.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2002768048

BEWEARE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1069/990514; identificação de pessoa colectiva n.º 504486284;
data da apresentação: 030623.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

10 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2002768056

AUTO S. CRISTÓVÃO DE CANTANHEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 177/
740530; identificação de pessoa colectiva n.º 500037752; data da
apresentação: 030623.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2002768064

CAMPOLARGO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 525/
900118; identificação de pessoa colectiva n.º 502299576; data da
apresentação: 030623.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2002768072

ORTOGÂNDARA � COMÉRCIO DE MATERIAL
ORTOPÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1399/020412; identificação de pessoa colectiva n.º 506111873;
data da apresentação: 030623.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2002768080

SPM � SOCIEDADE HOTELEIRA E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 514/
891113; identificação de pessoa colectiva n.º 502250410; data da
apresentação: 030623.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2002711623

PUBLIVOO � PUBLICIDADE E IMAGENS AÉREAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 878/
970331; identificação de pessoa colectiva n.º 503853933; data da
apresentação: 030623.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2002768986

MOLIDURO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1405/020221; identificação de pessoa colectiva n.º 505988429;
data da apresentação: 030623.

Certifico que, ficaram depositados na pasta da sociedade identificada
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

10 de Outubro de 2003. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2002768919

CORDEIRO & PEÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1135/000131; identificação de pessoa colectiva n.º 504830376;
data da apresentação: 030620.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002711836

LUÍS COSME, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1360/011226; identificação de pessoa colectiva n.º 505942585;
data da apresentação: 030620.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002711844

FERNANDO PIRES SEMEDO � ALUMÍNIOS E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1280/010525; identificação de pessoa colectiva n.º 505466597;
data da apresentação: 030620.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002711852

JOAQUIM CASTILHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1271/010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505497379;
data da apresentação: 030620.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002711887

MENDES & CARVALHEIRO � CAFÉ TIZÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1256/010329; identificação de pessoa colectiva n.º 505407108;
data da apresentação: 030620.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002711895

MOISÉS PESSOA NORA � COMÉRCIO DE OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 936/
971212; identificação de pessoa colectiva n.º 504047973; data da
apresentação: 030620.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

9 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002711909

FIGUEIRA DA FOZ

GRACINDO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 323/700417; identificação de pessoa colectiva n.º 500839115.

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

Conferida está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2003331778

OUTFOZ, SERVIÇOS DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1714/940323; identificação de pessoa colectiva n.º 503167240.

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

Conferida está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2003331786

CAFECIL � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2843/20020517; identificação de pessoa colectiva
n.º 506081770.

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

Conferida está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2003331808
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STICLA � SOCIEDADE TÉCNICA E INDUSTRIAL
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 210/621103; identificação de pessoa colectiva n.º 500277028;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20031105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de designação de gerente de João Paulo da Silva Cardoso, ca-
sado, residente na Rua do Dr. Luís Carriço, 27, 2.º, Figueira da Foz.

Data da deliberação: 7 de Julho de 2003.

Conferida está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002804591

TÁBUA

AUTOMECÂNICA TABUENSE, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Beirão, freguesia de Tábua,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 8; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500036160; data da apresenta-
ção: 30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2004908076

SOPOMÓVEL � INDÚSTRIA DE MÓVEIS E CARPINTARIA, L.DA

Sede: Moita da Serra, freguesia de Carapinha,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 112; identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 501653970; data da apresentação: 25062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2004908130

GALCOPOR � GALVANIZADOS DE PORTUGAL, L.DA

Sede: Parque Industrial, freguesia de Tábua, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 213; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502789581; data da apresenta-
ção: 30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2004908041

PERIÉLIO � GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Gândara de Espariz, freguesia de Espariz,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 280; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503419109; data da apresenta-
ção: 30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2004908033

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS GOTA D�ÁGUA, L.DA

Sede: Rouqueira, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 220; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502660422; data da apresenta-
ção: 25062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2004908122

DUARTE & FERREIRA � EXPLORAÇÃO FLORESTAL, L.DA

Sede: Freguesia de Azéu, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 435; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505607638; data da apresenta-
ção: 30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2004910968

AMORIM & ANDRADE, L.DA

Sede: Rua do Dr. Quaresma de Matos, freguesia de Tábua,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 329; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503857041; data da apresenta-
ção: 30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2004910992

CONSTRUÇÕES RUI MARQUES & MARQUES, L.DA

Sede: Pousadouros, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 352; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504062611; data da apresenta-
ção: 30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2004908025
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VILA NOVA DE POIARES

SOARES & MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 74/920218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500940452; data do depósito: 20031114.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236880

NEVES & FERREIRA DUARTE
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 279/981021; identificação de pessoa colectiva
n.º 504247549; data do depósito: 14112003.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236979

HABIPOIARES, IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 296/990525; identificação de pessoa colectiva
n.º 504439952; data do depósito: 20031112.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236693

CARVALHO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 108/921103; identificação de pessoa colectiva n.º 500841233; data
do depósito: 20031112.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236715

VENTOHABITA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 405; identificação de pessoa colectiva n.º 506285189; data
do depósito: 20031112.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236987

SELOPAN PIZZARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 350/20010412; identificação de pessoa colectiva
n.º 505407736; data do depósito: 20031112.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236723

ALL COMP PRODUCTS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 231; identificação de pessoa colectiva n.º 503693685; data
do depósito: 20031112.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236995

POIARQUI � ARQUITECTURA E ENGENHARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 251/971105; identificação de pessoa colectiva n.º 504021451; data
do depósito: 20031112.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236766

INDÚSTRIA DE IMOBILIÁRIO DE SÃO MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 355/20010522; identificação de pessoa colectiva
n.º 502656573; data do depósito: 20031112.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236740

MATOS & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 355/20010522; identificação de pessoa colectiva
n.º 505452391; data do depósito: 20031112.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236731
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GALERA � FERRAGENS DECORATIVAS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 8; identificação de pessoa colectiva n.º 502136898; data
do depósito: 20031112.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000237002

TÁXI VENDINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 357; identificação de pessoa colectiva n.º 505475510; data
do depósito: 20031112.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000237010

PEDRO LIMA FERNANDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 403; identificação de pessoa colectiva n.º 506198952; data
do depósito: 20031112.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000237029

POIARGOLD � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 403; identificação de pessoa colectiva n.º 506198952; data
do depósito: 20031112.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000237037

VINOPO � SOCIEDADE COMERCIAL TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 121/930505; identificação de pessoa colectiva
n.º 502974800; data do depósito: 20031112.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236707

SILVÉRIO DUARTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 402; identificação de pessoa colectiva n.º 506085724; data
do depósito: 20031112.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000237045

TRANSMOENDINHA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 366/20010809; identificação de pessoa colectiva
n.º 505516942; data do depósito: 20031111.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236472

M. N. CARVALHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 28/911002; identificação de pessoa colectiva n.º 500981850;
data do depósito: 20031111.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236499

MARINO SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 34/911028; identificação de pessoa colectiva
n.º 500713537; data do depósito: 20031111.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236502

MARNEL � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícu-
la n.º 265/980522; identificação de pessoa colectiva n.º 504160567;
data do depósito: 20031111.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236650

CARLOS & PÁSCOA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 369/20011025; identificação de pessoa colectiva
n.º 505635054; data do depósito: 20031111.
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Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236677

BATISTA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 314/20000110; identificação de pessoa colectiva
n.º 504880810; data do depósito: 20031111.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236685

LARVIPESCA � FÁBRICA DE PRODUTOS PARA PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícu-
la n.º 111/921126; identificação de pessoa colectiva n.º 502872543;
data do depósito: 20031111.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236642

ICALVA � INDÚSTRIA DE MÁRMORES DA CALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 91/920508; identificação de pessoa colectiva n.º 502757353; data
do depósito: 20031114.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000237258

NEVES & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 42/911128; identificação de pessoa colectiva
n.º 501180273; data do depósito: 14112003.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000237240

CARBAND � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 364/20010726; identificação de pessoa colectiva
n.º 505641534; data do depósito: 14112003.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000237231

ALVES BANDEIRA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 245/970916; identificação de pessoa colectiva n.º 502560967; data
do depósito: 14112003.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000237223

EQUIPBAND � EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 213/951018; identificação de pessoa colectiva n.º 500732523; data
do depósito: 20031114.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236960

ALVES BANDEIRA, PETRÓLEOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 246/970916; identificação de pessoa colectiva n.º 502561653; data
do depósito: 20031114.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236944

T. N. I. � TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 193/941115; identificação de pessoa colectiva
n.º 503291773; data do depósito: 20031114.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236901

GÂNDARA & REIS, COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 295/990524; identificação de pessoa colectiva
n.º 504481398; data do depósito: 20031114.
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Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236952

PREDIBAND, PREDIAL BANDEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 371/20011116; identificação de pessoa colectiva
n.º 502632330; data do depósito: 20031114.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236936

A GRELHA � ACTIVIDADE HOTELEIRA DE POIARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 107/921028; identificação de pessoa colectiva n.º 502856432; data
do depósito: 20031114.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236928

NEVES & BANDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 14/910904; identificação de pessoa colectiva n.º 500835756; data
do depósito: 20031114.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236910

OLIVEIRA & ROSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 88/920403; identificação de pessoa colectiva n.º 500799571; data
do depósito: 20031114.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236898

INGRA � INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 315/20000111; identificação de pessoa colectiva
n.º 504752219; data do depósito: 20031114.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236847

CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS NOVA POIARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 191/941103; identificação de pessoa colectiva
n.º 503284149; data do depósito: 20031114.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236871

NELSON F. LIMA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 277/980929; identificação de pessoa colectiva
n.º 504243195; data do depósito: 20031114.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236863

ANTÓNIO MARQUES NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 22/910917; identificação de pessoa colectiva
n.º 502617489; data do depósito: 20031114.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236855

ÉVORA
ÉVORA

QUINTAL & GRILO, L.DA

Sede: Parque Industrial, pavilhão A-14, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 762/
820125; identificação de pessoa colectiva n.º 501230106.

Certifico que, por ter saído com inexactidão a publicação do Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 256, de 5 de Novembro de 2003 a
páginas 23 794, rectifica-se que onde se lê «Sede: Horta das Courinhas
à Estrada de Reguengos de Monsaraz, Sé, 7000 Évora» deve ler-se
«Parque Industrial, pavilhão A-14, Sé, 7000 Évora».

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006150626
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J. POLICARPO, L.DA

Sede: Rua de Freiria de Baixo, 16, Sé e São Pedro, 7000 Évora

Capital social: 27 500 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1002/
870205; identificação de pessoa colectiva n.º 501777571; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 23/20031107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital de 25 000 euros para 27 500 euros, tendo sido alterado parci-
almente o contrato, em relação ao artigo 4.º do pacto que passou a
ter a seguinte redacção, tendo ficado depositado na pasta respectiva,
o texto completo, na sua redacção actualizada:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
27 500 euros e corresponde à soma de três quotas, duas iguais no valor
nominal de 12 500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Joaquim Fernando da Silveira Policarpo e Michele Marcelle
Georgette Pabou da Silveira Policarpo e uma no valor nominal de
2500 euros pertencente ao sócio David José da Silveira Policarpo.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006150588

INCOMORE � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Bairro do Granito, 2.ª fase, lote 6, Sé, 7000 Évora

Capital social: 25 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1256/
900216; identificação de pessoa colectiva n.º 502313706; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 46/20031110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada:
A alteração parcial do contrato quanto ao artigo 2.º que passou a

ter a seguinte redacção, tendo ficado depositado na pasta respectiva,
o texto completo, na sua redacção actualizada.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comércio de mobiliário de
madeira e a compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

Foi ainda designado gerentes, também, Maria Rosa Crespo Guisadas
Patinha e Fernando Manuel Crespo Patinha.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006150596

AGROAR � TRABALHOS AÉREOS, L.DA

Sede: Aeródromo de Évora, Hangar 2, Sé, 7000 Évora

Capital social: 150 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1511/
920528; identificação de pessoa colectiva n.º 502784377; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 44/20031110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital de 119 711,50 euros para 150 000 euros, tendo sido alterado
parcialmente o contrato, em relação aos artigos 2.º, 3.º e 11.º do pacto
que passaram a ter a seguinte redacção: tendo ficado depositado na
pasta respectiva, o texto completo, na sua redacção actualizada:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em:
a) Prestação de serviços aéreos, em trabalho aéreo e transporte

aéreo nas suas diferentes modalidades;
b) Comercialização de combustíveis e lubrificantes;
c) Manutenção e reparação de aeronaves;
d) Representação e comercialização de aeronaves, componentes e

acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
150 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de
90 000 euros pertencente ao sócio António Galinha Dias; uma de
30 000 euros pertencente ao sócio José Nuno de Sousa Dias; uma de
30 000 euros pertencente ao sócio Rui Alexandre de Sousa Dias.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá livremente adquirir participações em outras
sociedades, ainda que com objecto diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006150570

COOPERATIVA DE CONSUMO DE TORRE
DE COELHEIROS, C. R. L.

Sede: Rua da Unidade, Torre de Coelheiros, 7000 Évora

Capital social: 2500 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 125/20031029;
inscrições n.os 1 e 2; números e data das apresentações: 21 e 22/
20031029.

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

1 � Constituição de cooperativa que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

Esta cooperativa adopta a denominação de Cooperativa de Consu-
mo da Torre de Coelheiros, C. R. L., é de duração indeterminada e
tem a sua sede e principal estabelecimento na Rua da Unidade, na
Torre de Coelheiros, concelho de Évora, podendo estes ser mudados
por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � A Cooperativa pertence ao ramo de consumo do sector coope-
rativo consignado na alínea a) do artigo 4.º do Código Cooperativo.

2 � A Cooperativa pode criar delegações em qualquer local do
território nacional por deliberação da assembleia geral, sob proposta
da direcção, com parecer favorável do conselho fiscal.

3 � A Cooperativa pode abrir estabelecimentos em qualquer local
do território nacional por deliberação da direcção, com parecer favo-
rável do conselho fiscal.

ARTIGO 3.º

1 � A Cooperativa tem por objectivos e fins:
a) Adquirir para fornecer aos seus membros, nas melhores condi-

ções de qualidade, informação e preço, bens e serviços destinados ao
consumo directo;

b) Prestar serviços para promoção cultural, social e profissional
dos seus membros, dos seus trabalhadores e respectivos familiares;

c) Concorrer para a difusão da doutrina e dos princípios do
cooperativismo, como forma de desenvolver a solidariedade entre os
consumidores;

d) Difundir informação de ordem económica e social com vista à
defesa da economia familiar, à educação e orientação dos consumido-
res e à defesa da vida democrática e colectiva.

2 � Subsidiariamente, pode a Cooperativa desenvolver actividade
de outros ramos, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Código Co-
operativo.

3 � A Cooperativa pode associar-se, agrupar-se ou participar com
quaisquer pessoas colectivas que não prossigam fins lucrativos.

4 � A Cooperativa pode agrupar-se ou filiar-se em uniões, federa-
ções e confederações.

CAPÍTULO I

Regulamento interno

ARTIGO 4.º

A assembleia geral poderá aprovar regulamentos de que constem
normas relativas à vida interna da Cooperativa que serão obrigatórias
para os cooperadores, desde que não contrariem os estatutos ou a lei.
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CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 5.º

1 � O capital mínimo da Cooperativa é de 2500 euros, podendo
ser aumentado por deliberação da assembleia geral.

2 � O capital social é representado por títulos nominativos de
20 euros cada um.

3 � Cada membro obriga-se a subscrever três títulos de capital a
realizar no acto da demissão, pelo menos 10% do valor de cada título
subscrito.

4 � A parte restante do capital será realizada no máximo de seis
prestações mensais consecutivas.

ARTIGO 6.º

Os títulos de capital são transmissíveis, nos termos do disposto no
artigo 25.º do Código Cooperativo, mediante autorização da direcção.

ARTIGO 7.º

Para melhor prossecução dos seus fins pode a Cooperativa emitir
títulos de investimento, nos termos do artigo 26.º do Código Coope-
rativo.

CAPÍTULO III
Dos membros

ARTIGO 8.º

1 � Podem ser membros da Cooperativa:
a) Pessoas singulares maiores de 14 anos e pessoas colectivas, como

tal admitidas;
b) Os trabalhadores da Cooperativa.
2 � A incapacidade das pessoas singulares menores admitidas como

membros é suprida nos termos do artigo 124.º do Código Civil.
3 � A admissão como membros das pessoas singulares e colecti-

vas, nos termos da alínea a) do n.º 1, pode ser condicionada à capa-
cidade de resposta da Cooperativa.

ARTIGO 9.º

1 � A admissão como membro individual da Cooperativa faz-se
mediante a prestação à direcção da respectiva proposta, assinada pelo
candidato e por dois proponentes membros da Cooperativa no pleno
gozo dos seus direitos.

2 � Da decisão da direcção cabe recurso para a assembleia geral,
nos termos do n.º 3 do artigo 31.º do Código Cooperativo.

3 � A admissão como membro colectivo faz-se mediante a assi-
natura do acordo respectivo por parte da direcção e por parte da pessoa
colectiva.

ARTIGO 10.º

A proposta de admissão de pessoas singulares como membros da
Cooperativa deverá conter, entre outros, os seguintes elementos:

a) Declaração voluntária de desejar adquirir tal qualidade;
b) Declaração de que não explora directamente ou por interposta

pessoa actividades concorrenciais com a Cooperativa;
c) Declaração de aceitar cumprir os estatutos, os regulamentos

internos, o Código Cooperativo e demais legislação aplicável.

ARTIGO 11.º

1 � São direitos dos membros, para além dos consignados no ar-
tigo 33.º do Código Cooperativo:

a) Utilizar os serviços da Cooperativa e beneficiar das vantagens e
regalias nos termos destes estatutos e dos regulamentos aprovados;

b) Examinar as contas da Cooperativa, nos termos do artigo 26.º
dos Estatutos;

c) Submeter, por escrito, aos órgãos sociais, à direcção e à assembleia
geral qualquer sugestão, informação ou esclarecimento que julguem úteis
para melhor realização dos fins da Cooperativa;

d) Propor a admissão dos novos membros.
2 � Os membros colectivos exercem os seus direitos através de

dois delegados, cujos poderes são consignados no acordo celebrado nos
termos do n.º 3 do artigo 8.º destes estatutos.

3 � Os membros admitidos nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 8.º destes estatutos, não podem ser eleitos para o conselho fis-
cal e para a mesa da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

1 � São deveres dos membros, para além dos consignados no ar-
tigo 34.º do Código Cooperativo;

a) Adquirir o cartão de membro e observar os estatutos e o regu-
lamento interno;

b) Conhecer o Código Cooperativo e a legislação complementar;
c) Zelar pela conservação e uso adequado dos bens da Cooperativa;
d) Colaborar por todos os meios ao seu alcance na realização dos

objectivos e fins da Cooperativa;
e) Zelar pelo nome e prestígio da Cooperativa, não a comprome-

tendo por acções e declarações lesivas dos seus interesses económicos
e associativos;

f) Tomar parte nas assembleias gerais e cumprir as deliberações
desta, bem como da direcção, desde que não contrariem os estatutos
ou a lei;

g) Defender e utilizar racionalmente os meios em uso pela Coope-
rativa;

h) Aceitar e exercer os cargos sociais para que forem eleitos, salvo
motivo justificado de recusa.

ARTIGO 13.º

1 � Aos membros que infringirem os seus deveres poderão ser
aplicadas as seguintes sanções disciplinares:

a) Repreensão registada;
b) Suspensão dos seus direitos até 180 dias;
c) Exclusão.
2 � A repreensão registada e a suspensão são da competência da

direcção, cabendo recurso para a assembleia geral.
3 � A exclusão é da competência exclusiva da assembleia geral.
4 � Qualquer das sanções previstas no n.º 1 deste artigo obedece

ao preceituado no artigo 38.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 14.º

Qualquer membro pode solicitar a sua demissão, nos termos da
alínea e) do artigo 33.º do Código Cooperativo.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Princípios gerais

ARTIGO 15.º

1 � Os órgãos sociais da Cooperativa são:
a) A assembleia geral;
b) Direcção;
c) Conselho fiscal.

ARTIGO 16.º

1 � Os membros titulares da direcção, do conselho fiscal e da mesa
da assembleia geral são eleitos por maioria simples de votos, com es-
crutínio secreto, de entre listas que satisfaçam os seguintes requisitos:

a) Sejam constituídas por membros da Cooperativa no pleno gozo
dos seus direitos;

b) Sejam remetidas ao presidente da mesa com a antecedência
mínima de 15 dias em relação à data da assembleia geral;

c) Sejam subscritas por um mínimo de 10% dos membros no pleno
gozo dos seus direitos;

d) Mencionem membros candidatos para todos os cargos a preen-
cher.

2 � A direcção cessante tem a faculdade de propor uma lista pró-
pria às eleições para os órgãos sociais.

ARTIGO 17.º

1 � O mandato dos órgãos sociais eleitos é de três anos.
2 � É admitida a reeleição de membros para o mesmo órgão e

para a assembleia geral por três vezes consecutivas, sem prejuízo de
a assembleia geral aprovar, em caso de necessidade, a eleição para um
número superior de mandatos.

ARTIGO 18.º

1 � É vedado aos titulares dos órgãos sociais eleitos aceitar bene-
fícios por actos que comprovadamente prejudiquem a Cooperativa,
sob pena de serem suspensos das suas funções pelo presidente da mesa
da assembleia geral mais próxima que decidirá em conformidade.

2 � É vedado aos titulares dos órgãos sociais eleitos realizar por
conta da Cooperativa operações alheias aos seus objectivos e fins,
sob pena de estas serem consideradas violações expressas do manda-
to, ficando aqueles sujeitos a serem suspensos do mandato até à rea-
lização da assembleia geral mais próxima e a indemnizações por per-
das e danos.

3 � O desempenho dos cargos da direcção poderá ser remunerado
nos termos determinados pela assembleia geral.
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ARTIGO 19.º

Em caso de vagatura de qualquer cargo dos órgãos sociais eleitos, o
lugar será preenchido de entre os suplentes em reunião do respectivo
órgão.

ARTIGO 20.º

As condições de elegibilidade e as incompatibilidades dos membros
e o funcionamento dos órgãos sociais obedecem ao preceituado nos
artigos 40.º, 41.º e 42.º do Código Cooperativo.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da Cooperativa, e as
suas deliberações, tomadas nos termos legais estatutários, são obriga-
tórias para os restantes órgãos e para todos os membros da Coopera-
tiva.

2 � Participam na assembleia geral todos os membros no pleno
gozo dos seus direitos.

3 � Cada membro tem direito a um voto.
4 � À entrada do local onde se realiza a assembleia geral haverá

um livro, ficheiro ou documento equivalente donde constem os mem-
bros no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e extraordiná-
rias, nos termos do artigo 45.º do Código Cooperativo.

2 � A assembleia geral reúne para eleição da direcção, do conse-
lho fiscal e da mesa da assembleia geral durante o último trimestre do
respectivo mandato.

ARTIGO 23.º

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

ARTIGO 24.º

1 � Ao presidente, ao vice-presidente e ao secretário incumbem
as funções definidas no artigo 46.º do Código Cooperativo.

2 � Compete ainda ao presidente:
a) Verificar a conformidade das listas candidatas aos órgãos sociais

e à mesa da assembleia geral com o estabelecido no artigo 16.º destes
estatutos e demais legislação aplicável e admiti-las a votação;

b) Conferir posse aos titulares eleitos para os órgãos sociais e para
a assembleia geral.

ARTIGO 25.º

A convocatória da assembleia geral, o seu quórum, as suas compe-
tências e deliberações e a forma de votação obedecem ao disposto
nos artigos 47.º, 48.º, 49.º, 50.º e 51 do Código Cooperativo.

ARTIGO 26.º

Todos os elementos de escrita e demais documentos referentes à
ordem de trabalhos deverão estar patentes na sede da Cooperativa
para consulta dos membros desde a data da convocatória até 24 horas
antes da realização da assembleia geral.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 27.º

A direcção é composta por um número não inferior a três mem-
bros efectivos.

ARTIGO 28.º

Na primeira reunião da direcção os membros eleitos escolherão de
entre si o presidente, o secretário e o tesoureiro.

ARTIGO 29.º

1 � A direcção é o órgão de administração e de representação da
Cooperativa.

2 � São competências da direcção, para além das consignadas no
artigo 56.º do Código Cooperativo:

a) Distribuir entre os seus membros e na sua primeira reunião as
tarefas inerentes ao cargo que assumiram e proceder às alterações que
julgue convenientes;

b) Discutir e votar os regulamentos internos de matérias da sua
competência;

c) Assinar os documentos que digam respeito à administração e
representação da Cooperativa.

ARTIGO 30.º

1 � A direcção reúne ordinariamente uma vez por semana.
2 � A direcção reúne extraordinariamente sempre que o seu presi-

dente a convoque ou a pedido da maioria dos seus membros efectivos.
3 � As deliberações da direcção são tomadas com a presença de

mais de metade dos seus membros efectivos.
4 � Os membros suplentes podem tomar parte nas reuniões da

direcção, sem direito a voto.

ARTIGO 31.º

O tesoureiro tem à sua guarda e responsabilidade os valores mone-
tários da Cooperativa, os quais serão depositados preferencialmente
em estabelecimento de crédito cooperativo.

ARTIGO 32.º

1 � A representação da Cooperativa em juízo e fora dele compe-
te à direcção, a qual pode constituir mandatários, nos termos delibe-
rados pela assembleia geral.

2 � A direcção pode delegar as suas competências estatutárias ou
outras aprovadas em assembleia geral em um ou mais gerentes ou
mandatários e revogar o respectivo mandato.

ARTIGO 33.º

A Cooperativa obriga-se:
a) Com assinaturas conjuntas de três membros da direcção, sendo

uma delas a do presidente;
b) Nos documentos de levantamentos de fundos, com as assinatu-

ras de dois membros da direcção, sendo uma delas do tesoureiro;
c) Com a assinatura de um membro da direcção em actos de mero

expediente.

ARTIGO 34.º

As operações que envolvem, compra, venda, hipoteca ou qualquer
outro acto de alienação de bens móveis carecem de aprovação da
assembleia geral.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 35.º

O conselho fiscal é composto por um número não inferior a três
membros efectivos.

ARTIGO 36.º

1 � O conselho fiscal é o órgão de controle e fiscalização da
Cooperativa, sendo suas as atribuições consignadas no artigo 61.º do
Código Cooperativo.

2 � Na sua primeira reunião o conselho fiscal escolhe de entre os
seus membros o seu presidente, a quem compete convocar as reu-
niões do conselho fiscal sempre que o entender conveniente, sem pre-
juízo do disposto no artigo seguinte.

ARTIGO 37.º

1 � O conselho fiscal reúne ordinariamente com periodicidade
mensal.

2 � O conselho fiscal reúne extraordinariamente sempre que o
presidente o convoque ou a pedido da maioria dos seus membros efec-
tivos.

3 � Os membros efectivos do conselho fiscal podem assistir às
reuniões da direcção por direito próprio.

4 � Os membros suplentes do conselho fiscal podem assistir às
reuniões do mesmo, sem direito a voto.

5 � As deliberações do conselho fiscal são tomadas com a presen-
ça dos seus membros efectivos.

SECÇÃO V

Da responsabilidade dos órgãos sociais

ARTIGO 38.º

Os membros efectivos da direcção, seus gerentes e mandatários e
os membros efectivos do conselho fiscal não podem negociar por
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conta própria ou por interposta pessoa com a Cooperativa nem po-
dem exercer actividade económica idêntica ou similar à da Coopera-
tiva, salvo autorizados pela assembleia geral.

ARTIGO 39.º

Os membros efectivos da direcção, seus gerentes e outros manda-
tários e os membros efectivos do conselho fiscal são responsáveis
civil e criminalmente perante a Cooperativa e terceiros nos termos
do artigo 65.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 40.º

Os membros efectivos do conselho fiscal são responsáveis perante
a Cooperativa sempre que se não tenham oposto oportunamente aos
actos da direcção, seus gerentes e mandatários, nos termos do arti-
go 65.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 41.º

Os membros efectivos da direcção, seus gerentes e mandatários e
os membros efectivos do conselho fiscal estão isentos de responsabi-
lidade nas situações previstas no artigo 67.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 42.º

O exercício do direito de acção civil e penal contra os membros da
direcção, gerentes e mandatários e membros do conselho fiscal care-
ce de aprovação da assembleia geral, nos termos do artigo 68.º do
Código Cooperativo.

CAPÍTULO V
Do exercício social, receitas, reservas e distribuição

de excedentes

ARTIGO 43.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 44.º

São receitas da Cooperativa:
a) Donativos e subsídios não reembolsáveis;
b) Rendimentos e bens da Cooperativa;
c) Resultados da actividade da Cooperativa;
d) Quaisquer outras não impedidas por lei nem contrárias aos pre-

sentes estatutos.

ARTIGO 45.º

1 � São criadas as seguintes reservas obrigatórias:
a) Reserva legal, para cobrir eventuais perdas de exercício;
b) Reserva de educação e formação cooperativa, para cobrir as

despesas com a educação cooperativa e a formação técnico-profissi-
onal dos cooperadores e trabalhadores da Cooperativa.

2 � A assembleia geral poderá deliberar a criação de outras reser-
vas, definindo o modo de formação, aplicação e liquidação.

ARTIGO 46.º

Revertem para a reserva legal:
a) O mínimo de 10% dos excedentes anuais líquidos, observando-

se o disposto no n.º 3 do artigo 69.º do Código Cooperativo;
b) 50% dos excedentes líquidos das operações com terceiros;
c) Donativos e subsídios não reembolsáveis.

ARTIGO 47.º

Revertem para a reserva de educação e formação cooperativa:
a) O mínimo de 10% dos excedentes anuais líquidos;
b) 50% dos excedentes líquidos das operações com terceiros;
c) Donativos e subsídios não reembolsáveis recebidos e destinados

exclusivamente às finalidades da reserva.

ARTIGO 48.º

O remanescente dos excedentes anuais líquidos terá a aplicação
determinada pela assembleia geral, sob proposta da direcção, sem
prejuízo do disposto nos artigos 47.º e 48.º destes estatutos, obser-
vando-se o disposto no artigo 73.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 49.º

As reservas constituídas nos termos do artigo 46.º destes estatutos
são insusceptíveis de repartição entre os membros da Cooperativa.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 50.º

1 � No caso de exclusão, demissão ou falecimento de um mem-
bro, os títulos realizados, serão reembolsados pela Cooperativa, no
prazo de um ano a partir das exclusão, demissão ou falecimento pelo
seu valor nominal.

2 � Se o reembolso previsto no artigo anterior puder fazer dimi-
nuir o capital social abaixo do capital mínimo fixado, o associado
demitido ou excluído e os herdeiros do associado falecido não podem
exigir o reembolso dos títulos que haja realizado, mas podem vendê-
los a qualquer associados da Cooperativa mediante endosso. A direc-
ção informará, por escrito, o interessado de que o reembolso fará
diminuir o capital social abaixo do mínimo fixado, valendo essa in-
formação como autorização de venda dos títulos de que seja detentor.

ARTIGO 51.º

1 � A alteração dos estatutos só pode ser deliberada por voto
secreto e por maioria de dois terços dos votos dos associados presen-
tes e representados na assembleia geral.

2 � Em anexo à convocatória da assembleia geral de cuja ordem
de trabalhos constar a alteração dos estatutos deve ser transcrita a
proposta ou as propostas de alterações e a sua justificação sumária.

ARTIGO 52.º

A dissolução da Cooperativa obedece ao preceituado nos artigos 77.º,
78.º, 79.º e 80.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 53.º

Em caso de demissão dos órgãos sociais eleitos, o presidente da
mesa da assembleia geral convocará de imediato uma reunião extraor-
dinária da assembleia geral para deliberar em conformidade.

ARTIGO 54.º

Poderão realizar-se reuniões dos órgãos eleitos e da mesa da
assembleia geral a pedido de qualquer deles, sendo as suas deliberações,
desde que observado os quóruns respectivos, obrigatórias para toda a
Cooperativa enquanto não forem revogadas por reunião dos mesmos
órgãos ou pela assembleia geral.

ARTIGO 55.º

1 � Os membros cujo capital subscrito e realizado seja inferior ao
determinado no n.º 3 do artigo 4.º destes estatutos deverão subscrever
e realizar as partes em falta até àquele montante até 60 prestações
mensais e consecutivas.

2 � Aos membros que não realizem as partes em falta do capital
nos termos do número anterior aplica-se o disposto no n.º 3 nos ter-
mos do artigo 37.º do Código Cooperativo antes de serem considera-
dos excluídos.

ARTIGO 56.º

As propostas de admissão dos membros, devidamente encaderna-
das, constituem o livro de registo de membros da Cooperativa, po-
dendo adoptar-se o sistema de registo em livro próprio.

ARTIGO 57.º

Os casos omissos nos presentes estatutos são reguladas pelo Códi-
go Cooperativo e demais legislação aplicável.

2 � Designação dos órgãos sociais, por deliberação de 3 de Janeiro
de 2003.

Período: triénio de 2003/2005.
Direcção: presidente � João Manuel Horta Rodrigues, casado, re-

sidente na Rua de Catarina Eufémia, 5, Torre de Coelheiros;
secretário: Antónia Maria Saiote Almeida, casada, residente na Rua
da Unidade, 10, Torre de Coelheiros; tesoureiro: Amélia da Concei-
ção Caeiro Cota Grilo, casada, residente na Rua da Liberdade, 9, Torre
de Coelheiros.

Conselho fiscal: presidente � Francisco António Ventura Venda, ca-
sado, residente na Rua de Catarina Eufémia, 9, Torre de Coelheiros;
vogal: Joaquim José Nicha, casado, residente na Rua de Catarina Eufémia,
19, Torre de Coelheiros; vogal: Luísa Maria Mira Carvalho Ludovino,
casada, residente na Rua da Liberdade, 35, Torre de Coelheiros.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006150413
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EVORAMORADIAS � CONSTRUTORA, L.DA

Sede: Bairro do Bacelo, Rua do Operário, 2-A, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2269/
980731; identificação de pessoa colectiva n.º 504201050; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/20030407.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 14 de Janeiro de 2003.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006150561

REDONDO

AUTO TÁXI ANTÓNIO CHAVEIRO & FILHO, L.DA

(anteriormente AUTO TÁXI DE REDONDO
CHARRUA & MONTE, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 200/
010515; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; nú-
meros e data das apresentações: (of.) 3 e 4/20031111.

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

Averbamento n.º 1, apresentação n.º (of.) 2/010515 e apresenta-
ção n.º 3/20031111.

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Antónia Maria Coelho Charrua Monte.
Data: 28 de Outubro de 2003.
Causa: Renúncia.
Apresentação n.º 4/20031111.
Facto: Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º e 5.º
Firma: Auto Táxi António Chaveiro & Filho, L.da

Sede: Rua do Dr. Manuel Cardoso de Figueiredo Queiroz, lote 33,
Redondo, freguesia e concelho do Redondo.

Gerência: Fica a cargo de ambos os sócios e de António Francisco
do Monte.

Forma de obrigar: Com a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � O Conservador Interino, Mário Car-
valho. 2001859082

CONSTRUÇÕES MATOS REBOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 254/
031105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031105.

Certifico que, entre José Manuel Matos Rebola, casado com
Constança Isabel Estrompa Ribeiro Matos, na comunhão de adquiri-
dos e Carlos Manuel Ribeiro Matos Rebola, solteiro, maior, foi cons-
tituída por escritura de 5 de Agosto de 2003, a fl. 71 do livro de notas
para escrituras diversas n.º 45-C do Cartório Notarial do Redondo, a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Matos Rebola, L.da e
tem a sua sede na Rua do Padre Joaquim Ribeiro Cavaca, lote 30,
freguesia e concelho do Redondo.

2 � A gerência poderá, não carecendo de deliberação dos sócios,
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públi-
cas, demolições e terraplanagens; compra, venda e exploração de

imóveis; construção, conservação e reparação de edifícios; serviços
de isolamento, canalização e climatização em imóveis; obras de aca-
bamento em edifícios; compra e venda de equipamentos e materiais
para a construção civil.

2 � Fica autorizada a aquisição pela sociedade de participações em
quaisquer sociedades, ainda que com objecto diferente do seu, bem
como em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
27 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma com o valor
nominal de 25 000 euros, pertencente ao sócio José Manuel Matos
Rebola e uma com o valor nominal de 2000 euros, pertencente ao
sócio Carlos Manuel Ribeiro Matos Rebola.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade pertence aos gerentes que fo-
rem nomeados em assembleia geral, os quais serão ou não remunera-
dos conforme aí for deliberado.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Manuel Matos
Rebola.

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

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamento do
capital social depositado no Banco BPI, S. A, agência do Redondo,
para pagamento das despesas de constituição e registo da sociedade e
aquisição de bens e equipamento necessários à sua instalação.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � O Conservador Interino, Mário Car-
valho. 2001859058

FARO
ALBUFEIRA

OS QUINTALÕES � GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2222/
20000908; identificação de pessoa colectiva n.º 505041308 inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 18/20031103.

Certifico que, se encontra depositado na pasta respectiva, fotocó-
pia da escritura lavrada em 31 de Outubro de 2003, a fl. 52 do livro
de notas para escrituras diversas n.º 140-A no Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Loulé, na qual foi alterado o
contrato da sociedade, passando o artigo 3.º do pacto social a ter a
seguinte redacção:

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,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital 150 vezes o capital social.

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

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

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003755268

FARO

DIAS & CARREIRA, L.DA

Sede: Rua do Prior, 19, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1463/
820520; identificação de pessoa colectiva n.º 501282645; data da
apresentação: 20030626.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 17 � 21 de Janeiro de 2004 1578-(175)

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2003511075

TÉCNIFARO � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Praça de Alexandre Herculano, 32, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1847/
861022; identificação de pessoa colectiva n.º 501738207; data da
apresentação: 20030625.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2003511067

TRIÂNGULO MODA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Castilho, 49, rés-do-chão, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2022/
871222; identificação de pessoa colectiva n.º 501912410; data da
apresentação: 20030625.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2003511032

VOTRE NOM � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 65, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4159/
20000510; identificação de pessoa colectiva n.º 505001985; data
da apresentação: 20030625.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2003511024

LÍNEA � ATELIER DE ARQUITECTURA, ENGENHARIA
E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Cândido Guerreiro, Edifício Presidente, 2/B,
1.º, escritório 5, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1339/
810728; identificação de pessoa colectiva n.º 501167110;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 36 e 37/20031016.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuada a
redenominação com aumento de capital e alteração do pacto social.

Montante do reforço: 2410$.
Capital: 5000 euros, tendo em consequência, sido alterado o arti-

go 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de cada
sócio.

2 � Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital,
nas condições fixadas em assembleia geral.

Mais certifico que, em relação à mesma sociedade foi averbada a
deslocação da sua sede para a Rua do Dr. Cândido Guerreiro, Edifício
Presidente, 2/B, 1.º, escritório 5, Sé, Faro.

Foi depositado o contrato actualizado.

27 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2003511750

OSVALDO & C.A, L.DA

Sede: Bairro de Mendonça, 9-B, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1531/
830117; identificação de pessoa colectiva n.º 501375821; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 32/20020723.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação de gerente de Paulo Jorge Gomes de Almeida, a partir de
15 de Julho de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2003511741

CARMO & C.A, L.DA

Sede: Bom João, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1315/
810526; identificação de pessoa colectiva n.º 501159223; data da
apresentação: 20030625.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2003511121

AMARO & AMARO, L.DA

Sede: Rua de Júlio Dinis, 41 a 59, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1558/
830325; identificação de pessoa colectiva n.º 501367942; data da
apresentação: 20030624.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2003511113

CONSTRUDESIGN � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Sítio do Canal, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3126/
940517; identificação de pessoa colectiva n.º 503225690; data da
apresentação: 20030626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2003511105

ALGARVEHOMES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Largo do Rossio, 1, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4161/
20000512; identificação de pessoa colectiva n.º 504599321; data
da apresentação: 20030626.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2003511091

CASA APOLÓNIA, COMÉRCIO DE OBJECTOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 6, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4586/
20030122; identificação de pessoa colectiva n.º 505301610; data
da apresentação: 20030627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2003511083

ARVELA, L.DA

Sede: Sítio do Pontal, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4583/
20020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505884208; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 80/20031020.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto ao artigo 2.º que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e comércio de produ-
tos agrícolas; prestação de serviços conexos com as actividades agrí-
cola e de construção civil; aluguer de equipamentos e máquinas indus-
triais e agrícolas; exploração e comércio de areias e derivados. Recolha
e tratamento de entulhos e resíduos derivados, nomeadamente, da
construção civil, jardins e agrícolas. Construção civil e obras públicas.
Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

Foi depositado o contrato actualizado.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2003511768

DR. VASCO MARQUES, L.DA

Sede: Urbanização Quinta das Amendoeiras, lote 11,
Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5006/
20031030; identificação de pessoa colectiva n.º 506736270; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 41/20031030.

Certifico que, entre Vasco Nuno Elvas Martins Marques e Maria
Teresa Beltran Garrido Costa Marques, casados na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dr. Vasco Marques, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Quinta das Amen-
doeiras, lote 11, freguesia de Montenegro, concelho de Faro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de cuidados de saúde
e serviços médicos. Exames complementares de diagnóstico.

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, uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Vasco Nuno Elvas
Martins Marques.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o documento original.

11 de Novembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003511776

LAGOA

IMOSTYLING � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1797/
150903; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/150903.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOSTYLING � Sociedade
Imobiliária, S. A., tem a sua sede na Estrada do Farol, Edifício Inter-
nacional, 27, 3.º, esquerdo, na vila e freguesia de Carvoeiro, concelho
de Lagoa (Algarve) e durará por tempo indeterminado.

2 � A Sociedade poderá transferir a sua sede social para qualquer
outro local dentro deste concelho ou concelhos limítrofes, e criar ou
encerrar sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma local de
representação social, em território nacional ou no estrangeiro, por
simples deliberação do administrador único ou do conselho de admi-
nistração, quando este exista.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda de imó-
veis adquiridos para esse fim; administração, manutenção e arrenda-
mento de propriedades, bem como a prestação de serviços conexos;
actividade de construção civil; elaboração de projectos; planeamento
e gestão de obras e projectos, orçamentação, mediações e afins; ges-
tão de empreendimentos turísticos, hoteleiros e condomínios; ava-
liação de imóveis.

ARTIGO 3.º

A Sociedade poderá adquirir livremente participações sociais em
outras sociedades de responsabilidade limitada, com objecto idêntico
ou diferente, bem como em sociedades reguladas por legislação espe-
cial e em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por 50 000 ac-
ções, com o valor nominal de 1 euro cada e está integralmente subs-
crito e realizado.
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O accionista Prestige Developments Limited, subscreve 49 600 ac-
ções. Cada um dos restantes accionistas subscreve 100 acções.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e serão incorpora-
das em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e ou 10 000 acções.

2 � As acções podem revestir a forma escritural.
3 � Os títulos serão assinados pelo administrador, podendo a assi-

natura ser de chancela por ele autorizada, autenticada com o carimbo
da Sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A Sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir e alienar ac-
ções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações em
direito permitidas.

2 � Igualmente nos termos da lei, poderá a Sociedade emitir e
adquirir obrigações próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer
operações em direito permitidas.

3 � Os accionistas têm o direito de preferência nos aumentos de
capital, na proporção das acções que possuírem.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

A Sociedade tem por órgãos a assembleia geral, o administrador
único e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas.
2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia geral

pelo respectivo cônjuge, qualquer descendente ou ascendente, o admi-
nistrador ou qualquer accionista, mediante carta assinada dirigida ao
presidente da mesa.

4 � Os accionistas que assumam a natureza de pessoa colectiva
indicam, através de carta dirigida ao presidente da mesa, quem os
representa na assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral pelo período de três anos,
os quais podem ser accionistas ou não e podem ser reeleitos.

2 � Não obstante eleitos por prazo certo, os membros da mesa da
assembleia geral mantêm-se em efectividade de funções até à posse
dos membros que os venham substituir.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 10.º

1 � A administração da Sociedade incumbe a um administrador
único eleito pela assembleia geral.

2 � O administrador único pode ou não ser accionista, será eleito
pelo período de três anos e pode ser reeleito.

3 � A responsabilidade do administrador único será dispensada de
caução.

ARTIGO 11.º

1 � Ao administrador único compete representar e gerir a Socie-
dade nos mais amplos termos em direito permitidos.

2 � A Sociedade obriga-se com a assinatura do administrador único.
3 � É, porém, vedado ao administrador único vincular a Socieda-

de em actos estranhos ao interesse da mesma.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da Sociedade compete a um fiscal único.
2 � O fiscal único e o seu suplente são revisores oficiais de contas

ou sociedades de revisores oficiais de contas.

3 � O fiscal único e o seu suplente são eleitos pela assembleia
geral pelo período de três anos e podem ser reeleitos.

ARTIGO 13.º

Ficam desde já designados, com dispensa de caução, para o triénio
de 2003/2005, os seguintes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � Alexandra Maria Bastos
Rosado, já identificada; secretária: Ana Cristina Rodrigues Lourinho
Xavier, casada, com domicílio habitual na Rua Direita, 43, 4.º, em
Portimão.

Administrador único: Pedro Miguel Bastos Rosado, já identificado.
Fiscal único, revisor oficial de contas efectivo: Daniel Jorge Gon-

çalves Vicente, revisor oficial de contas n.º 1041; e revisor oficial de
contas suplente: Francisco de Castro Torres, revisor oficial de contas
n.º 1019, ambos casados e com domicílio habitual na Rua do Índico,
Edifício Altis, 1.º, H, em Albufeira.

Disposição transitória

O administrador único fica, desde já, autorizado a levantar a tota-
lidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da Sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
Sociedade todos os actos praticados pelo administrador, nesse perío-
do, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 2003720537

PORTLIGHTING, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Urbanização das Marinhas, lotes 6 e 7,
freguesia do Parchal, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1575/
980303; identificação de pessoa colectiva n.º 504110500;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 17/170903.

Certifico que:
Recondução do sócio-gerente Solcélio Quelhas Cardoso, até 31 de

Dezembro de 2006.

Depositado o documento legal.

12 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 2002998922

TURISVILAS � INVESTIMENTOS, S. A.

Sede: Casa Velha, sítio dos Alporchinhos,
freguesia de Porches, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1439/
180101; identificação de pessoa colectiva n.º 500291179; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 2/190903.

Certifico que:
Facto: Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-

-2006.
Data da deliberação: 27 de Março de 2003.
Conselho de administração: presidente � Dr. Reinfried Franz Pohl,

casado, residente em Gottfried Strasse, 14-D, 35039, em Marburg
(Lahn) Alemanha; vogal: Reinfried Gerhard Helmuth Pohl, divorcia-
do, residente em Bismark Strasse, 7-D, 35039 Marburg (Lahn) Ale-
manha; vogal: Andreas Franz Pohl, casado, residente em Gottfried-
Keller Strasse, 31-D, 35039, Marburg (Lahn), na Alemanha;
vogal: Manuel João de Sousa Pinheiro Cabral, casado, residente no
Aldeamento Zulmar, 30, rés-do-chão, em Alporchinhos, Lagoa;
vogal: Reno Stadtländer, casado, residente em Im Auenring, 21, 63626,
Eriensee, na Alemanha.

Conselho fiscal: presidente � Dieter Heitbaum, casado, residente
em Exeterweg 18, 61352 Badhomburg, na Alemanha; vogal: Sabina
Gerhart, solteira, maior, residente em Zwingen Berger Strass, 17-A,
D-64665, Alsbach-Hähnlein, na Alemanha; vogal: João Augusto e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 109, com
sede em Lisboa, no Edifício Monumental, Avenida da Praia da Vitó-
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ria, 71-A, 11.º, pessoa colectiva n.º 502883618, representada por João
Albino Cordeiro Augusto, revisor oficial de contas n.º 632, solteiro,
maior, com domicílio em Lisboa, no Edifício Monumental, Avenida
da Praia da Vitória, 71-A, 11.º; suplente: João Carlos da Silva Pratas,
revisor oficial de contas n.º 965, casado, com domicílio em Lisboa,
no Edifício Monumental, na Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º

Depositado o documento legal.

12 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 2002998957

BLINK � DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES
PARA A INTERNET, L.DA

Sede: Rua de Moçambique, lote 18, rés-do-chão, Portimão

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1798/
220903; identificação de pessoa colectiva n.º 505266474.

Certifico que:
Alteração parcial do pacto social:
Inscrições E-2 e E-7; apresentação n.º 21/220903 e apresentação

n.º 3/250903.
Artigos alterados: 1.º, 2.º, 3.º e 4.º do pacto social, os quais passam

a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ser Solar � Sistemas de Energias
Solares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Parque Empresarial do Algarve,
lote 10, 1.º, freguesia e concelho de Lagoa.

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 social consiste no comércio e representações, importa-
ções e exportações de produtos e serviços na área das energias
renováveis, em especial sistemas solares e novas tecnologias do am-
biente e energia. Projectos e exploração de sistemas de energias
renováveis. Elaboração e execução de projectos de engenharia, arqui-
tectura e económicos na área das energias renováveis, em especial
para sistemas solares. Serviços de consultoria, marketing e publicida-
de. Formação profissional. Instalação e manutenção de sistemas de
energias renováveis, em especial sistemas solares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros e corresponde à soma de três
quotas, respectivamente de 22 500 euros, pertencente ao sócio
Wolfgang Schonharting; 1250 euros pertencente ao sócio Joaquim
João Furtado Veríssimo Frazão e 1250 euros pertencente ao sócio
Ricardo Guinote Santos de Melo Pimenta.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � A gerência poderá tomar livremente decisões até determina-
do montante que deverá ser estabelecido em assembleia geral. Para
além dos casos previstos na lei todas as decisões de valor igual ou
superior só poderão ser tomadas em assembleia geral.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Joaquim João
Furtado Veríssimo Frazão e Wolfgang Schönharting.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 2002999929

BANNER DEVELOPMENTS � PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1799/
220903; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/220903.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre: Anthony
Charles Banner, casado com Suzanne Elizabeth Kennaird-Banner, se-
paração de bens; Martin James Banner, divorciado que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Banner Developments � Proprie-
dades, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede situa-se no Vale da Areia, 2, sítio da Angrinha, freguesia de
Ferragudo, concelho de Lagoa, com endereço postal no Apartado 52.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra e venda
de propriedades e revenda dos adquiridos para esse fim; administração
de propriedades, manutenção de imóveis e exteriores.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, mediante a deliberação em assembleia geral,
participar no capital de outras sociedades, criar novas empresas ou
participar na sua criação e associar-se pela forma que julgar conveni-
ente a quaisquer entidades singulares ou colectivas, com o objecto
idêntico ou diferente do seu, seja qual for a lei que os regule, nome-
adamente consórcios ou agrupamentos complementares.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros.

ARTIGO 6.º

O capital encontra-se totalmente subscrito e realizado em dinheiro
e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação é exercida por
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, com ou sem remunera-
ção, conforme venha a ser deliberado em assembleia geral.

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

ARTIGO 8.º

1 � A cessão de quotas total ou parcial é livre entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da

sociedade.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 20 dias, salvo se a
lei exigir outras formalidades.

ARTIGO 10.º

A sociedade mediante deliberação da assembleia geral poderá abrir
ou encerrar sucursais, agências ou delegações em qualquer parte do
território nacional ou no estrangeiro.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 2003720790

LAGOS

MONTEIRO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 886/
890317; identificação de pessoa colectiva n.º 502128500;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 13 e 14/20030901.
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Certifico que:
1) Cessação das funções de gerência de José Duarte Monteiro por

renúncia em 26 de Junho de 2003;
2) Aumento do capital de 1995,19 euros para 5000 euros e alteração

do artigo 3.º do contrato social que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

5 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2003335846

DOREEN & FREDERICK � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2524/
20030422; identificação de pessoa colectiva n.º 506450937; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 13/20031017.

Certifico que, a dissolução e encerramento da liquidação da socie-
dade em epígrafe.

5 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2003335854

CLUBE TÉNIS DE LAGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 6/980528;
identificação de pessoa colectiva n.º 501926720; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 22/20031017.

Certifico que, a nomeação da direcção e fiscalização para o biénio
de 2003/2004:

Direcção: presidente � José Lourenço Fonseca; secretário: Alfredo
Álvaro Barros Veloso; vice-secretário: Daniel André das Neves;
tesoureiro: José Álvaro da Silva Marreiros; vice-tesoureiro: José Ma-
nuel dos Santos Dias; 1.º vogal: Joaquim António Guerreiro; 2.º
vogal: Rui Fernando Matias Viegas; 1.º suplente: Pedro Alexandre
Protázio; 2.º suplente: José Valério da Silva.

Conselho fiscal: presidente � Fernando Alberto Santos Fernandes;
secretário: António Maria Protázio; relator: Paulo Jorge Lapa
Estiveira.

5 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2003335862

LOULÉ

RICHARD JANSSEN � DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Quinta das Orquídeas, sítio de Vale Telheiro,
freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5948/
20031023; identificação de pessoa colectiva n.º 506667111; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 24/20031023.

Certifico que, entre Heiko Wilhelm ou Heiko Janssen casado com
Insa Janssen, em separação de bens e Richard Janssen GmbH, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Richard Janssen � Distribuição
de Produtos Alimentares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta das Orquídeas, sítio de
Vale Telheiro, freguesia de São Sebastião, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, comércio e distri-
buição de produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma, no
valor nominal de 9000 euros, pertencente à sócia Richard Janssen
GmbH e outra, no valor nominal de 1000 euros, pertencente ao só-
cio Heiko Wilhelm Janssen.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende 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.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003592040

JORGE DELFINO, L.DA

Sede: Sítio do Troto, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4959/
20010529; identificação de pessoa colectiva n.º 505481472; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 31/20031029.
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Certifico que, foi alterado o artigo 2.º do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação de todo o tipo de
móveis em madeira, importação, exportação e comércio de cozinhas,
comércio de electrodomésticos e seus equipamentos. Serviços de cons-
trução civil em: pintura, carpintaria, lacagens e envernizamentos.

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

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003592687

LOULÉ GOLFE INVESTIMENTOS PORTUGAL, L.DA

Sede: Edifício Lela, Rua de 5 de Outubro, loja 14,
vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 289/
720905; identificação de pessoa colectiva n.º 500321949;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 23 e 24/20031028.

Certifico que, foi efectuada a destituição de Paavo Antero Posti do
cargo de gerente da sociedade em epígrafe, em 20 de Outubro de 2003.

Mais certifico que, Matti Kalevi Valo foi nomeado para o cargo de
gerente, da sociedade em epígrafe, em 20 de Outubro de 2003.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699406

DADOS CRIATIVOS � PUBLICIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua da Pernada, Vivenda Guerreiro, caixa postal 207,
cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5950/
20031028; identificação de pessoa colectiva n.º 506722902; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 31/20031028.

Certifico que, entre Filipe Pedro Cavaco Guerreiro e Ricardo Jorge
Lopes Tomás, ambos solteiros, maiores, e Maura Lisa Mendes No-
bre, solteira, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dados Criativos � Publicidade e
Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Pernada, Vivenda Guer-
reiro, na cidade e freguesia de Quarteira, concelho de Loulé, com
endereço postal na caixa postal 207.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de publi-
cidade e de informática. Comércio, instalação e assistência de ordem
técnica ao nível de equipamento informático.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma, no
valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Filipe Pedro Ca-
vaco Guerreiro; uma, no valor nominal de 2000 euros, pertencente
ao sócio Ricardo Jorge Lopes Tomás; e uma, no valor nominal de
1000 euros, pertencente à sócia Maura Lisa Mendes Nobre.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003698345

F. FIRMINO RODRIGUES, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Abelheira, Edifício Oceano, 1.º E,
cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5951/
20031029; identificação de pessoa colectiva n.º 506745600; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 30/20031029.

Certifico que, entre Franquelino Firmino Rodrigues e mulher Clara
Maria Marcos Martins, casados em comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma F. Firmino Rodrigues, Constru-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Abelheira, Edifício
Oceano, 1.º E, na cidade e freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Construção civil e obras públi-
cas, empreitadas e sub-empreitadas.
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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,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Franquelino Firmino
Rodrigues.

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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003698337

RS E LM � EXAUSTORES DE COZINHA, L.DA

Sede: Fonte de Boliqueime, 110, freguesia de Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5451/
20020809; identificação de pessoa colectiva n.º 505417014;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 2 e 4/20031029.

Certifico que, Luís Manuel Martins Miguel renunciou ao cargo de
gerente, da sociedade em epígrafe, em 28 de Outubro de 2003.

Mais certifico que, foi efectuada a transformação de sociedade por
quotas em sociedade unipessoal por quotas e alterado o contrato, o
qual ficou com a redacção constante:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RS � Exaustores de Cozinha,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Fonte de Boliqueime, 110, fre-
guesia de Boliqueime, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, instalação, manuten-
ção e limpeza de exaustores de cozinhas e equipamentos industriais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao montante global de três vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contrato de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
ou não sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral.

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

3 � Mantém-se na gerência o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003698353

CIDÁLIAS E SUSETE, L.DA

Sede: Sítio de Campina de Cima, Olho de Água,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5007/
20010608; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 2 a 7/20031022.

Certifico que Cidália Maria Nascimento Filipe Carrasco renunciou ao
cargo de gerente, da sociedade em epígrafe, em 21 de Outubro de 2003.

Mais certifico que foi aditado o artigo 7.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

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

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

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003592660

NATURORIENT � NATUROPATIA E ACUPUNCTURA, L.DA

Sede: Edifício Vilalusa, loja 8, rés-do-chão, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5750/
20030129; identificação de pessoa colectiva n.º 506457621; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 29/20031104.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de naturopatia e
acupunctura, bem como formação profissional nessas áreas. Importa-
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ção, exportação, representação e comércio de artigos e equipamen-
tos para terapias alternativas e orientais e produtos complementares
alimentares. Fitoterapia, homeopatia, nutrição e massagens.

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

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699678

NORTISTA & COSTA, L.DA

Sede: Casa Pipoca, sítio da Alfarrobeira, apartado 233,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5944/
20031014; identificação de pessoa colectiva n.º 506731804; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20031014.

Certifico que entre José Tomás dos Santos Costa e mulher Sandra
Cristina Nortista Fernandes, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nortista & Costa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Casa Pipoca, sítio de
Alfarrobeira, freguesia de São Clemente, concelho de Loulé, com
endereço postal no apartado 233.

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 no comércio de vestuário e aces-
sórios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor
nominal de 4000 euros, pertencente à sócia Sandra Cristina Nortista
Fernandes e outra, no valor nominal de 1000 euros, pertencente ao
sócio José Tomás dos Santos Costa.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois 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.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003592202

BLIMPORT � MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Estrada Nacional 396, sítio do Semino,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5946/
20031016; identificação de pessoa colectiva n.º 506725600; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20031016.

Certifico que entre Damásio Manuel Madeira Sousa e mulher Marília
Guerreiro Mendonça Sousa, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BLIMPORT � Mobiliário e
Decoração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 396, sítio do
Semino, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

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 no comércio, importação de mo-
biliário, decoração e artigos para casa.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 20 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 15 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Damásio Ma-
nuel Madeira Sousa, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, incluindo compra e venda de imóveis, é suficiente a interven-
ção de um gerente.

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

4 � A sociedade pode nomear procuradores, sendo estes sócios ou
não sócios, atribuindo-lhe poderes para a prática de determinados actos
ou categoria de actos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em massa
falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem con-
sentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003721185

SVS � SOCIEDADE VETERINÁRIA DO SUL, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, Urbanização
Algarvesol, bloco A, 2.º, fracção K, C,

cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5945/
20031016; identificação de pessoa colectiva n.º 506734714; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031016.

Certifico que entre Cristina da Conceição Soares Ferradeira casada
com Nuno Miguel Batista Gonçalves Chagas de Jesus, em comunhão
de adquiridos e Nuno Miguel Russo Carrada, solteiro, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SVS � Sociedade Veterinária do
Sul, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Francisco Sá
Carneiro, Urbanização Algarvesol, bloco A, 2.º, fracção K, C, na ci-
dade e freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na exploração de clínica veteriná-
ria. Comércio de produtos veterinários destinados à saúde, alimenta-
ção e lazer animal.

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,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a Sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes 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

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.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003592342

ABC XXI � ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Sede: Rua de José da Costa Guerreiro, 161, rés-do-chão,
em Loulé, freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3920/
970117; identificação de pessoa colectiva n.º 504004468; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/20031014.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, compete aos sócios Luís Miguel Pires
Matoso Freire, José Francisco Matoso Freire, que se mantêm na ge-
rência, e Ivone Margarida dos Santos Correia Lopes de Carvalho, que
desde já fica nomeada gerente, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

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

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

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003698329

ARQUIDOIS � ATELIER DE ARQUITECTURA
E INTERIORES, L.DA

Sede: Rua de Cristóvão Pires Norte, sem número de polícia,
vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2562/
910927; identificação de pessoa colectiva n.º 502623667; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20031015.

Certifico que o capital foi redenominado para 1995,20 euros e
posteriormente reforçado para 100 000 euros e alterados os artigos 1.º,
3.º e 6.º do contrato da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma ARQUIDOIS � Atelier de Arquitec-
tura e Interiores, L.da e tem a sua sede na Rua de Cristóvão Pires Norte,
sem número de polícia, na vila e freguesia de Almancil, concelho de
Loulé.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor
nominal de 75 000 euros, pertencente à sócia Gisela Maria Terfehr e
outra, no valor nominal de 25 000 euros, pertencente ao sócio Stewart
Seaton.

ARTIGO 6.º

§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos

e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.
§ 3.º (Mantém-se.)
§ 4.º (Eliminado por inutilidade superveniente).

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

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003721223

PARQUE FORMOSA PROPERTIES � INVESTIMENTOS
E PROJECTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Cristóvão Pires Norte, Edifício Norte, 1.º B,
vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5135/
20010827; identificação de pessoa colectiva n.º 505288052; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 1/20031014.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em investimentos e elaboração de
projectos imobiliários; compra e venda de imóveis e revenda dos
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adquiridos para esse fim; decoração de interiores e comércio a retalho
móveis e equipamentos para o lar; gestão e administração de bens
móveis.

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

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003592083

EDUFAR � EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
E URBANIZAÇÕES DE FARO, L.DA

Sede: Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, 205, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2759/
920611; identificação de pessoa colectiva n.º 501521712;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7, inscrição n.º 13 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: 6 a 8/20031010.

Certifico que Henrique José Mealha Guerreiro renunciou ao cargo
de gerente, da sociedade em epígrafe, em 29 de Setembro de 2003.

Mais certifico que Adriana Cristina da Conceição Baptista e António
Fernando dos Santos Silva foram nomeados para o cargo de gerente,
da sociedade em epígrafe, em 29 de Setembro de 2003.

E certifico ainda que foi reforçado o capital de 49 879,79 euros
para 150 000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 150 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma, no valor
nominal de 24 939,89 euros, pertencente em comum e sem determi-
nação da parte ou direito às sócias Dília Maria Baeta da Conceição
Baptista e Adriana Cristina da Conceição Baptista; outra, no valor
nominal de 12 469,95 euros, pertencente ao sócio Fernando Manuel
Heitor dos Santos Silva; e outra, no valor nominal de 112 590,16 euros,
pertencente à sócia EUROAÇO � Sociedade Comercial de Ferro, Aço
e Materiais de Construção Civil, L.da

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

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699350

COGESTECI � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida do 25 de Abril, 26, 1.º esquerdo, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5074/
20010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505366959; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 22/20031024.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-

tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.
3 � (Mantém-se.)
4 � Mantém-se na gerência o sócio Emídio Paulo Mestre do

Carmo Chagas e fica desde já nomeado gerente o sócio João Pedro
Faria Belo Jorge.

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

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003592229

GAIVOTAS DO ALGARVE � EXPLORAÇÃO SAZONAL
DE PRAIAS, L.DA

Sede: Avenida de Sá Carneiro, Edifício Sol América, LC,
1.º esquerdo, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3913/
970930; identificação de pessoa colectiva n.º 503975150; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 32/20031104.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 5.º do contrato da
sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Gaivotas do Algarve � Exploração
Sazonal de Praias, L.da e tem a sua sede no sítio do Semino, freguesia
de Quarteira, concelho de Loulé.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente e com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios José Ma-
nuel da Silva Brás e Pedro Nuno Cruz Frade da Silva Braz, que se
mantêm na gerência.

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

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

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003592768

SILVES

MÁRIO VARGAS MOGO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 247/
700316; identificação de pessoa colectiva n.º 500546100; data da
apresentação: 20031112.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2000045081

GUARDA
ALMEIDA

BERGRELATRANS � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 289;
identificação de pessoa colectiva n.º 505710463; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20031104.

Certifico que conforme escritura depositada na pasta respectiva
renunciou à gerência Vanessa Rodrigues Salvador em 8 de Setembro
de 2003.

11 de Novembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001331177

GUARDA

TRACTOGAR � TRACTORES DA GUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 237;
identificação de pessoa colectiva n.º 500286620; data de depósi-
to: 27062003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001677766

SILVIESTRELA � SERVIÇOS E GESTÃO FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1890;
identificação de pessoa colectiva n.º 506155110; data de depósi-
to: 27062003.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001677782

MATADOURO BEIRA ALTA � AGRUPAMENTO
DE PRODUTORES DE CARNES DO DISTRITO DA GUARDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1437;
identificação de pessoa colectiva n.º 504243110; data de depósi-
to: 27062003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001677758

KIDFORMA � FORMAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1562;
identificação de pessoa colectiva n.º 504807153; data de depósi-
to: 27062003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001677740

ALTO DO LEOMIL � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1636;
identificação de pessoa colectiva n.º 504978349; data de depósi-
to: 14072003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001677723

AUTO SERVIÇOS RAINHA D. AMÉLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1410;
identificação de pessoa colectiva n.º 504179357; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20031030.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 31 de Dezembro de 2000.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903574

SIMG � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE METALURGIA
DA GUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 648;
identificação de pessoa colectiva n.º 502015624; data de depósi-
to: 14072003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001677731

O CANTINHO DA TAPADA DO COELHO
SNACK-BAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1906;
identificação de pessoa colectiva n.º 506109330; data de depósi-
to: 25092003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903183

J. MARTINS VALBOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1948;
identificação de pessoa colectiva n.º 506438422; data de depósi-
to: 27062003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001677790

AUTO-FOLIE � COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1394;
identificação de pessoa colectiva n.º 504127969; data de depósi-
to: 27062003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001677804

NATURALGUARDA � PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1166;
identificação de pessoa colectiva n.º 503539376; data de depósi-
to: 27062003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001677812

TERRA PRESERVADA COOPERATIVA AGRÍCOLA
POLIVALENTE DE PRODUTOS NATURAIS, CRL

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 17; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504609939; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 1/20031104.

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

Nomeação da direcção e conselho fiscal.
Prazo: três anos.
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Data da deliberação: 29 de Setembro de 2003.
Direcção: presidente � Maria Clara Lages Coelho dos Santos;

tesoureiro: José António Martins Cardoso; secretário: José João Mar-
ques Rodrigues.

Conselho fiscal: presidente � Pedro Dias Ferreira; vogais: Eduardo
José Ribeiro Figueiredo e António José Gomes Pereira.

Conferida está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903590

SUPERMERCADOS ESTRELA-MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1435;
identificação de pessoa colectiva n.º 502209410; data de depósi-
to: 27062003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001677820

ALBINO TEIXEIRA � CONSTRUÇÕES E ALUGUER
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1181;
identificação de pessoa colectiva n.º 503564613; data de depósi-
to: 18072003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001677600

EGILEITURAS, SERVIÇOS DE LEITURA E CONTAGEM
DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1332;
identificação de pessoa colectiva n.º 503935794; data de depósi-
to: 18072003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001677596

EGIDIAL � CENTRO DE DIÁLISES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 504;
identificação de pessoa colectiva n.º 501405877; data de depósi-
to: 01072003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903302

SAI DE GATAS � CAFÉ E SALÃO DE JOGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1624;
identificação de pessoa colectiva n.º 504896512; data de depósi-
to: 25092003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903167

QUINTANEIROS, PINTO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 113;
identificação de pessoa colectiva n.º 500225389; data de depósi-
to: 25092003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903175

PAULO MÊDA � CONTABILIDADE E GESTÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1510;
identificação de pessoa colectiva n.º 504738291; data de depósi-
to: 25092003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903191

TRUPLAS BAR � EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 2033;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031105.

Certifico que entre Daniel Augusto Lopes, Rui Manuel Pinto de
Almeida, Bernardete Reis Pina Barata e Rui Carlos Delfino da Cruz e
João Manuel Morais Fontoura, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRUPLAS BAR � Eventos, L.da,
com sede na Rua de Pedro Álvares Cabral, 4, cave, freguesia de São
Vicente, concelho da Guarda.

2.º

A sociedade tem por objecto exploração de um bar.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros, representado pela soma das seguintes quotas: uma de
1000 euros, do sócio Daniel Augusto Lopes; uma de 1000 euros, do
sócio Rui Manuel Pinto de Almeida; uma de 1000 euros, da sócia
Bernardete Reis Pina Barata; uma de 1000 euros, do sócio Rui Carlos
Delfino da Cruz; e uma de 1000 euros, do sócio João Manuel Morais
Fontoura.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a todos
os sócios que desde já ficam nomeados gerentes, sendo necessária a
assinatura conjunta de dois gerentes para obrigar a sociedade.

5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades já
existentes ou a constituir, nacionais ou estrangeiras e ainda cooperar
com elas para a prossecução do objecto social.
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Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a movimentar o
depósito constituído no Banco BPI, S. A., agência nesta cidade, cor-
respondente ao capital da sociedade para pagamento de despesas cor-
rentes da sociedade ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, estabelecendo-se ainda, que ficam
por conta da sociedade as despesas inerentes à sua constituição e
oficialização, bem como celebrar contratos de trespasse.

Conferida está conforme.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903620

LEIRIA
ALCOBAÇA

DE A A Z PACKAGING � PRODUÇÃO DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3699;
identificação de pessoa colectiva n.º 505713543; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/211003.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou de sede para a Rua do
25 de Abril, Pataias Gare, Pataias, Alcobaça.

Conferi está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2004398809

A. G. D. S. L. � AGÊNCIA GERAL DE DESINFECÇÃO
E SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3512;
identificação de pessoa colectiva n.º 505843072; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 14/201003.

Certifico que a sociedade em epígrafe dissolveu e encerrou as suas
contas.

Data: 31 de Março de 2003.

Conferi está conforme o original.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2000373844

TRANSVIGÁRIO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3442;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/211003.

Certifico que Adélia Clara Mateus Coelho cessou funções de geren-
te da sociedade em epígrafe.

Causa: renúncia.
Data: 28 de Agosto de 2003.

Conferi está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2004398817

MOLDES PISÕES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2587;
identificação de pessoa colectiva n.º 504154982; inscrição
n.º 5: número e data da apresentação: 2/211003.

Certifico que Deolinda de Jesus de Oliveira Cardeira foi designada a
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 31 de Março de 2003.

Conferi está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2004398779

MOLDES PISÕES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2587;
identificação de pessoa colectiva n.º 504154982; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/211003.

Certifico que António dos Santos Ferreira Coelho cessou funções
de gerente da sociedade em epígrafe.

Causa: renúncia.
Data: 19 de Março de 2003.

Conferi está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2004398760

SERVIC � SERVIÇOS, INFORMÁTICA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1495;
identificação de pessoa colectiva n.º 502235870; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/241003.

Certifico que Inácia Maria Faia Caeiro cessou funções de gerente
da sociedade em epígrafe.

Causa: renúncia.
Data: 10 de Janeiro de 2003.

Conferi está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2004398426

CONBAÇA � CONSTRUÇÕES DE ALCOBAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2598;
identificação de pessoa colectiva n.º 504183974; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/231003.

Certifico que Mário Ferreira cessou funções de gerente da socieda-
de em epígrafe.

Causa: renúncia.
Data: 29 de Setembro de 2003.

Conferi está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2004398787

ACINCET � PEÇAS PARA CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3689;
identificação de pessoa colectiva n.º 506619400; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/281003.

Certifico que Nuno Filipe Mendes Gonçalves Miroto e Marco Re-
nato Pinheiro cessaram funções de gerentes da sociedade em epígrafe.

Causa: renúncia.
Data: 9 de Outubro de 2003.

Conferi está conforme o original.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2000373828

MATEUS & MIDÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3573;
identificação de pessoa colectiva n.º 506044270; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 15/291003.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o con-
trato no que respeita aos artigos 3.º e 7.º os quais passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social realizado em dinheiro, é de 8000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de valor nominal de 4000 euros
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cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Alberto Agostinho
Mateus e Maria do Rosário Ferreira da Silva.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes os sócios José Alberto Agostinho Mateus e Maria do Rosá-
rio Ferreira da Silva.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Conferi está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2000363571

FIPAIMA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2740;
identificação de pessoa colectiva n.º 504671642; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 22/081003.

Certifico que foram designados os órgãos sociais da sociedade em
epígrafe que passam a reger-se da seguinte forma:

Administração: presidente � Carlos Feliciano Marques; vo-
gais: Maria da Conceição Coelho Pereira Marques e Rita Pereira
Marques Fernandes.

Fiscal único: Mendes, Ferreira, Soutinho & Faria, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por José Pinto de Almeida
Soutinho, revisor oficial de contas, efectivo; José Augusto Silva Men-
des, revisor oficial de contas, suplente.

Data: 25 de Março de 2003.
Prazo: biénio 2003/2004.

Conferi está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cu-
nha Neves Martins Costa Domingues. 2004388960

MARQUES & PEREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 362;
identificação de pessoa colectiva n.º 500382182; inscrição n.º 14;
número e data da apresentação: 21/081003.

Certifico que foram designados os órgãos sociais da sociedade em
epígrafe que passam a reger-se da seguinte forma:

Administração: presidente � Carlos Feliciano Marques; vo-
gais: Maria da Conceição Coelho Pereira Marques e Rita Pereira
Marques Fernandes.

Fiscal único: Mendes, Ferreira, Soutinho & Faria, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por José Pinto de Almeida
Soutinho, revisor oficial de contas, efectivo; José Augusto Silva Men-
des, revisor oficial de contas, suplente.

Data: 25 de Março de 2003.
Prazo: biénio 2003/2004.

Conferi está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cu-
nha Neves Martins Costa Domingues. 2004389001

AUTOCEL � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1323;
identificação de pessoa colectiva n.º 501999590; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 7/031003.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o con-
trato no que respeita aos artigos 2.º e 3.º os quais passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio e reparação de veículos
automóveis, motocicletas, scooters, tractores, reboques, semi-reboques,
alfaias agrícolas e prestação de serviços de pronto socorro.

§ único. A sociedade poderá participar por qualquer forma, em
agrupamentos complementares de empresas, no capital social de ou-
tras reguladas ou não por leis especiais, criar novas empresas ou
comparticipar na sua criação, mesmo que o objecto desta ou destas
sociedades, coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e representa-se por duas quotas iguais de 5000 euros,
uma de cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Conferi está conforme o original.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2000373836

COOPERFRUTAS � COOPERATIVA DE PRODUTORES
DE FRUTA E PRODUTOS HORTÍCOLAS DE ALCOBAÇA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 38;
identificação de pessoa colectiva n.º 504386123; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 10/281003.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o con-
trato no que respeita ao artigo 6.º o qual passou a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social da Cooperativa é variável e do montante
279 505 euros, representado por títulos nominativos do valor de
5 euros cada.

2 � Os títulos de capital devem conter as seguintes menções:
a) A denominação da Cooperativa;
b) O número de registo da mesma;
c) O valor;
d) A data de emissão;
e) O número em série contínua;
f) A assinatura de dois membros da direcção;
g) O nome e a assinatura do cooperador titular.
3 � Podem ser emitidos títulos representativos de vários títulos

de capital de valor nominal de 5 euros, desde que deles constem as
informações correspondentes a estes, nomeadamente o número de
registo e o número em série contínua.

4 � Cada cooperador subscreverá, pelo menos, 21 títulos de capi-
tal a realizar em dinheiro no acto da sua admissão como cooperador
em, pelo menos 10% do seu valor e o restante no prazo de 30 dias
após a admissão.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Conferi está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2004398825

MATEUS & MIDÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3573;
identificação de pessoa colectiva n.º 506044270; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/291003.

Certifico que Paulo Alexandre Midões da Florência cessou funções
de gerente da sociedade em epígrafe.

Causa: renúncia.
Data: 22 de Setembro de 2003.

Conferi está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2000373860

ANSIÃO

POLISAN � POLICLÍNICA SANTIAGO DA GUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 455/
951020; identificação de pessoa colectiva n.º 503504211;
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averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; número
e data da apresentação: 6/031031.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o seu
contrato, designadamente quanto ao seu artigo 4.º, que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo necessária as
assinaturas de ambos para obrigar a sociedade.

Mais certifico que foi registada a cessação de funções de gerentes
das ex-sócias Maria de Fátima Alves Valente Ribeiro e Maria Elisabe-
te Alves Valente Pires, por renúncia de 30 de Setembro de 2003.

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

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 2006165046

BATALHA

MARLENA � INDÚSTRIA DE MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 35/
881114; identificação de pessoa colectiva n.º 501709479;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 113 e 115/031103.

Certifico que, João Pedro Santos Ribeiro cessou funções de gerente
na sociedade em epígrafe, por renúncia em 15 de Setembro de 2003,
certifica ainda que foi nomeada gerentes da mesma sociedade Maria
Isabel Santos Ribeiro Parracheiro em 7 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000494943

NOÉ OLIVEIRA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1083/
031024; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 53/031105.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato, passando o artigo 7.º, n.º 2, a ter a seguinte redacção:

7.º

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a assinatura de dois gerentes.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000494935

BOMBARRAL

FERREIRA & MIL-HOMENS
SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 205/
870604; identificação de pessoa colectiva n.º 501836624; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/06112003.

Certifico que, por escritura de alteração parcial do pacto com
redenominação de capital, lavrada em 27 de Outubro de 2003, a
fl. 45 do livro de notas para escrituras diversas n.º 75-C, do Cartório
Notarial de Bombarral, foi alterado parcialmente o pacto da socieda-

de em epígrafe, quanto ao artigo 12.º, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 12.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros, represen-
tado por quatro quotas: uma no valor nominal de 3603,36 euros,
pertencente ao sócio José António Ferreira Martins, uma no valor
nominal de 598,56 euros, pertencente à sócia Maria da Nazaré Vieira
Mil-Homens Martins e duas quotas iguais no valor nominal de
399,04 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Adão
da Silva Mil-Homens e Ana Dores Vieira.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo na sua redac-
ção actualizada, respeitante à alteração de contrato.

Está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249188

CPF � CENTRO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
HORTOFRUTÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 571/
991210; identificação de pessoa colectiva n.º 503968161; inscri-
ção n.º 22; número e data da apresentação: 1/31102003.

Certifico que por escritura de alteração de contrato, lavrado em
29 de Outubro de 2003, a fls. 59 do livro de notas para escrituras
diversas n.º 75-C, do Cartório Notarial do Bombarral, e foi alterado
parcialmente o pacto da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
hortofrutícolas, apoio à produção dos sócios, promovendo a concen-
tração e a colocação no mercado. Promover as técnicas de protecção
e ou produção integrada; prestar assistência técnica aos associados no
âmbito da protecção e ou produção integrada; promover acções de
formação no âmbito da protecção e ou produção integrada.

Depositado na pasta respectiva cópia actualizada do contrato.

Está conforme.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249544

ZENUS � COMÉRCIO, ALUGUER E EXPLORAÇÃO
DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 484/
970114; identificação de pessoa colectiva n.º 503789569; inscri-
ções n.os 9 a 13; números e data das apresentações: 4 a 8/30102003.

Certifico que por escritura de divisão, cessões e unificações de quo-
tas, renúncia e nomeação de gerência e alteração parcial do pacto,
lavrado em 2 de Outubro de 2003, a fls. 99 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 362-A, do Cartório Notarial das Caldas da Ra-
inha, foram feitos os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente de Jorge Humberto Daniel de Sousa
Trindade Pimenta, por renúncia em 2 de Outubro de 2003; e cessa-
ção de funções de gerente de António Joaquim Trindade Pimenta,
por renúncia em 2 de Outubro de 2003, e foi alterado parcialmente o
pacto da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 3.º e 6.º, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido
em três quotas: uma de 2000 euros, do sócio Chen Hanyi; uma de
1500 euros, da sócia Liu Xumião e uma de 1500 euros, do sócio Mão
Yongchang.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
sócios ou estranhos, ficando nomeados todos os sócios.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes,
sendo sempre obrigatória a do gerente Mão Yongchang.
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Foi depositado na pasta respectiva o texto completo na sua redac-
ção actualizada, respeitante à alteração do contrato.

Está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248629

D�AVÓ � INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 327/
920212; identificação de pessoa colectiva n.º 502699922;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 2 e 3/29102003.

Certifico que , em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes registos:

Cessação de funções de gerente Susana Margarida Rucha Viçoso,
em 30 de Setembro de 2003, por renúncia.

Nomeação de gerente Carlos Alberto Lourenço Viçoso.
Data da deliberação: 7 de Outubro de 2003.

Foi conferida, está conforme.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249536

D�AVÓ � INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 327/
920212; identificação de pessoa colectiva n.º 502699922; data da
recepção: 30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe ficou depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249013

MANUEL MARTINHO PATRÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 618/
20010524; identificação de pessoa colectiva n.º 505512360;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20031105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Maria Leonor Monteiro Patrício, em 5 de Janeiro de 2003,
por óbito.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Marina Adelaide
Fernandes Duarte. 2004249552

MARINHA GRANDE

JORGE, PONTES, MONTEIRO & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 270; identificação de pessoa colectiva n.º 500608385; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/20030801.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço de capital e transformação, pelo que o contrato
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jorge, Pontes, Monteiro & C.ª, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar da Boavista, da freguesia e
concelho da Marinha Grande.

Por deliberação do conselho de administração, a sede poderá ser
mudada para qualquer outro local, mesmo para fora do concelho.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a indústria de transformação de vidros.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 51 000 euros, representado por 5100 acções ao
portador, do valor nominal de 10 euros cada uma.

§ 1.º Haverá títulos de 1, 10, 50 e 100 acções.

ARTIGO 5.º

As acções serão ao portador ou nominativas e reciprocamente
convertíveis a pedido e à custa do respectivo portador ou titular.

ARTIGO 6.º

Os órgãos sociais da sociedade são: a assembleia geral, o conselho
de administração e um fiscal único.

§ único. Os órgãos serão eleitos pela assembleia geral e o seu man-
dato terá a duração de três anos, considerando-se o início do triénio
no dia 1 de Janeiro.

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário.

ARTIGO 8.º

Todos os accionistas terão o direito de participar nas assembleias
gerais mas, nela só poderão votar os accionistas possuidores de, pelo
menos, 10 acções, que deverão fazer prova da sua titularidade até ao
início da assembleia.

ARTIGO 9.º

A administração da sociedade compete a um conselho de adminis-
tração, composto de três elementos, sendo um dele o presidente. A
sua remuneração será fixada pela assembleia geral.

ARTIGO 10.º

O conselho de administração fica, desde já, autorizado a:
a) Constituir mandatários ou procuradores;
b) Representar a sociedade, podendo confessar, desistir e transigir;
c) Alienar bens móveis ou imóveis até ao montante de

10 000 euros;
d) Mudar a sede da empresa, mesmo para fora do concelho e abrir

sucursais ou delegações.
§ único. A falta de um elemento da administração confere a esta o

direito de escolher um outro para completar o mandato.

ARTIGO 11.º

Para obrigar validamente a sociedade é necessária a intervenção de
dois administradores ou de um administrador e do procurador de outro.

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá um
suplente.

ARTIGO 13.º

Nos termos do artigo 9.º, n.º 3 do Código das Sociedades, a assembleia
geral pode decidir regular qualquer matéria, de interesse para a socie-
dade e seus accionistas, mediante acta, desde que o assunto não seja
vedado por norma imperativa.

ARTIGO 14.º

Para o triénio, que durará até 31 de Dezembro de 2006, os órgãos
sociais, com dispensa de caução, ficam assim constituídos:

Mesa da assembleia geral: presidente � Maria Irene André de Sousa;
secretário: Teresa Margarida da Silva Dinis.

Conselho de administração: presidente � Noé Ferreira Pontes;
vogais: Pedro Nuno de Sousa Ferreira Pontes; Osvaldo de Sousa Ferreira
Pontes.

Fiscal único: fiscal: Dr. António Pinto Castanheira, revisor oficial
de contas; suplente: Manuel Alberto Martins.

Conferido, está conforme.

22 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006108700
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PORTO DE MÓS

TRANSAIRE � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1151/950726; identificação de pessoa colectiva n.º 503457434;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 29/03112003.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato, tendo em consequência o artigo 4.º ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 250 000 euros e corresponde
à soma das seguintes quotas: quatro iguais do valor nominal de
6250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Rui Paulo das
Neves Santana Ferreira de Sousa, David Alexandre Neves de Oliveira
Amaro, Ana Isabel Fernandes Querido de Sousa e Elsa Cristina
Fernandes Querido Amaro; e uma do valor nominal de 225 000 euros,
pertencente à sócia D.E.R.A. � SGPS, S. A.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740837

TRANSPORTES JUDEU, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1802/030417; identificação de pessoa colectiva n.º 506571645;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 8 e 9/28102003.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe cessou fun-
ções de gerente António Manuel Martins Narciso, por renúncia em
14 de Setembro de 2003 e designada gerente Maria Emília Felícia Rosa
Soares, casada, com capacidade profissional.

Data da deliberação: 16 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740861

CARBOSTONE, COMPÓSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1837/031031; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
03102003.

Certifico que entre Paulo Vítor da Cruz Henriques e João Pedro
Carreira da Silva Ramos, solteiros, maiores, foi constituída a socieda-
de em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma CARBOSTONE, Compósitos, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada em armazéns Porto-Légua, Rua Prin-
cipal, pavilhão 1, Casais de Baixo, S. Pedro, Porto de Mós.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou outras
formas de representação em qualquer localidade do país ou do estran-
geiro.

3.º

Tem por objecto indústria, importação e exportação de compósitos,
materiais e ferramentas.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, noutras
sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de valor nominal

individual de 2500 euros, uma de cada um dos sócios Paulo Vítor da
Cruz Henriques e João Pedro Carreira da Silva Ramos.

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

5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, seus descendentes ou ascen-
dentes é livre.

2 � A cessão a quaisquer outros carece do consentimento da so-
ciedade, gozando esta de direito de preferência na sua aquisição, dife-
rido aos sócios caso a sociedade o não exerça no prazo de 10 dias.

6.º

1 � São nomeados gerentes os sócios.
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de dois gerentes.
3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos

aos negócios sociais, nomeadamente em letra de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de quaisquer sócios, des-
de que totalmente liberadas, independentemente do seu consentimen-
to, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial.
2 � A contrapartida da amortização é a prevista no artigo 235.º do

Código das Sociedades Comerciais, salvo acordo diverso das partes.

8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo registo
e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas equipamento ne-
cessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerência fica desde
já autorizada a proceder aos levantamentos necessários da conta aberta
em nome da sociedade.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740667

OFICINA DA SERRA � REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1167/951204; identificação de pessoa colectiva n.º 503541940;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/05112003.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe cessou fun-
ções de gerente Mário Jesus Vaz de Almeida, por renúncia em 27 de
Outubro de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740799

JOAQUIM JORGE E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 56/
810527; identificação de pessoa colectiva n.º 500152012; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 18/03112003.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato, tendo em consequência o artigo 3.º ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 200 000 euros e corresponde
à soma das seguintes quotas: quatro iguais do valor nominal de
13 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Rui Paulo das
Neves Santana Ferreira de Sousa, David Alexandre Neves de Oliveira
Amaro, Ana Isabel Fernandes Querido de Sousa e Elsa Cristina
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Fernandes Querido Amaro; e uma do valor nominal de 148 000 euros,
pertencente à sócia D.E.R.A. � SGPS, S. A.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740780

MIGUEL, PEDRO & TELMO, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente MIGUEL, PEDRO & TELMO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1334/980507; identificação de pessoa colectiva n.º 504138227;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 12/31102003.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato e transformada em sociedade unipessoal, tendo em
consequência, ficado com o seguinte estatuto:

1.º

A sociedade adopta a firma Miguel, Pedro & Telmo, Unipes-
soal, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua do General Humberto Delga-
do, sem número de polícia, Edifício S. João, em Mira de Aire, Porto
de Mós.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou outras
formas de representação em qualquer localidade do país ou do estran-
geiro.

3.º

Tem por objecto a exploração de estabelecimento de bar.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de valor nominal
individual de 2500 euros, do sócio João Miliciano Lopes.

5.º

1 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
2 � A gerência não pode vincular a sociedade em actos estranhos

aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

6.º

É autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o único sócio
e a sociedade ora constituída, desde que tais negócios sirvam à pros-
secução do objecto da sociedade e observem a forma escrita.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740772

GOMES, SANTOS & CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 878/900821; identificação de pessoa colectiva n.º 502407042;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 3/28102003.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato, tendo em consequência o artigo 2.º ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
compra e venda de imóveis, e revenda dos adquiridos para esse fim e
construção para venda.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740659

LUÍS LOUREIRO � COMÉRCIO DE GÁS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1836/031029; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
29102003.

Certifico que Luís António Justo Loureiro, divorciado, constituiu a
sociedade unipessoal em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

Pacto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Luís Loureiro � Comércio de
Gás, Unipessoal, L.da, tem a sua sede em Rua da Lapa, freguesia de
Mira de Aire, concelho de Porto de Mós.

§ único. Por simples deliberação da assembleia geral, a gerência
poderá mudar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como estabelecer sucursais, filiais, agências ou qual-
quer outra forma de representação, em qualquer local do território
nacional.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social é o de comércio de gás, instalação de gás e
comércio de electrodomésticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já subscrito e realizado em numerá-
rio é de 5000 euros e representa-se por uma quota de igual valor
nominal pertencente ao sócio Luís António Justo Loureiro.

ARTIGO 4.º

Não serão exigíveis ao sócio prestações suplementares de capital,
podendo, no entanto, o sócio fazer suprimentos nas condições a acor-
dar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo do único sócio desde já designado geren-
te ou de pessoas estranhas à sociedade que venham a ser por ele de-
signadas, bastando a assinatura de um para vincular a sociedade.

ARTIGO 6.º

Os lucros de cada exercício, depois de deduzida a percentagem para
o fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral fixar.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 8.º

1 � As despesas de constituição, registo e outras decorrentes da
constituição da sociedade, são desde já assumidas pela mesma.

2 � A sociedade iniciará imediatamente a actividade pelo que o
sócio autoriza expressamente o gerente, a praticar quaisquer actos ou
negócios jurídicos da sua competência, procedendo aos levantamen-
tos que forem necessários ao giro social e aos fins previstos no nú-
mero anterior deste artigo, da conta em nome da sociedade.

Declaro que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal por
quotas.

Conferida, está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005740675

MULTISTONE � SOCIEDADE EXPORTADORA
DE ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1835/
031027; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/27102003.

Certifico que entre Luís Filipe Vicente Santana e mulher Lucinda
da Conceição Rodrigues da Silva Santana, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MULTISTONE � Sociedade
Exportadora de Rochas Ornamentais, L.da
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2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua do Covão, sem número de
polícia, freguesia de Pedreiras, concelho de Porto de Mós.

3 � A Sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para qualquer outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, podendo ainda, criar filiais, sucursais,
agências ou outras formas locais de representação no território na-
cional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da Sociedade consiste na importação, exportação,
representação e comercialização de rochas ornamentais em forma
bruta ou trabalhadas e produtos afins, materiais cerâmicos e afins para
a construção, artigos de decoração, mobiliário para o lar, lazer, jar-
dim e produtos afins.

2 � A Sociedade, por simples decisão da gerência, poderá intervir
na constituição de quaisquer outras sociedades, nacionais ou estran-
geiras, agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos
estrangeiros de interesse económico, associações, fundações, bem
como adquirir ou alienar acções, quotas ou obrigações de outras so-
ciedades, nacionais ou estrangeiras ou ao abrigo de leis especiais, mes-
mo com objecto diferente do seu, e realizar sobre elas as operações
que achar convenientes aos interesses sociais da sociedade.

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, cada pertencentes uma a cada um dos sócios,
Luís Filipe Vicente Santana e Lucinda da Conceição Rodrigues da Sil-
va Santana.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas só poderá ser efec-
tuada a terceiros com o prévio e expresso consentimento da Socieda-
de, através de deliberação da assembleia geral, tomada por maioria
simples dos votos correspondentes ao capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
ambos os sócios.

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) 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.

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.

ARTIGO 8.º

1 �Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis
quando forem julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de resti-
tuição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à Sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740829

LISBOA
AMADORA

AUTO TÁXIS IDEAL DE SINDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 463/
970521; identificação de pessoa colectiva n.º 500457239; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 12/990906.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro e os seus

artigos 1.º e 3.º, foram modificados e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Táxis Ideal de Sinde, L.da e tem
a sua sede na Rua da Cidade Luanda, 2, 1.º esquerdo, freguesia da Mina,
concelho da Amadora.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontrando-se realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes da escrita social, e está re-
presentado por duas quotas de igual valor nominal de 501 205$ cada,
pertencente uma a cada sócio.

O texto completo actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006198343

AUTO PAVI � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 568/
991028; identificação de pessoa colectiva n.º 504654063; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/991028.

Certifico que entre Paulo José Vitorino Duarte; Victor Manuel dos
Anjos Carvalho e Vítor dos Ramos Jantarada, constituíram uma soci-
edade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AUTO PAVI � Comércio de
Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Brasil, centro
Comercial Vales de Baixo, loja 16, freguesia de Falagueira, concelho
da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de automóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 20 000 000$, e corresponde à soma de
três quotas, uma do valor nominal de 7 000 000$, pertencente ao
sócio Paulo José Vitorino Duarte, uma do valor nominal de
3 000 000$, pertencente ao sócio Vítor Manuel dos Anjos Carvalho
e uma do valor nominal de 10 000 000$, pertencente ao sócio Vítor
dos Ramos Jantarada.

2 � O indicado capital foi realizado em dinheiro por cada um dos
sócios em 50%, devendo o remanescente ser realizado, também em
dinheiro, no prazo de um ano a contar desta data.

3 �Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global do décuplo do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

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.

Conferido e conforme.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006198262

CHAVIBOM � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9522/
950915; identificação de pessoa colectiva n.º 503492272;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 3 e 4/000620.

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

Cessação de funções de gerência de José Alberto Fernandes Teixeira,
por ter renunciado em 30 de Março de 2000.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006222171

SOCIEDADE COMERCIAL DE VINHOS BANDARRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5527/
850719; identificação de pessoa colectiva n.º 501529802; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 25/990201.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e transfor-
mação em sociedade unipessoal.

O seu capital foi reforçado com 1 100 000$, em dinheiro e os seus
artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º, foram modificados e ficaram com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Comercial de Vinhos
Bandarra, Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Praça de Álvares Lopes, 20-A,
freguesia da Venteira, concelho da Amadora.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 500 000$, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro e nos demais valores constantes do activo so-
cial e está representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da Sociedade pertencem ao só-
cio único, já designado gerente, podendo a mesma ser entregue a ter-
ceiro não sócio se tal for decidido pelo único sócio.

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

3 � A Sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

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.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006198289

CONSTRUÇÕES AIDIJORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 498/
770728; identificação de pessoa colectiva n.º 500671036; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/990929.

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

Alteração parcial do contrato.
Os seus artigos 1.º e 3.º, foram modificados e ficaram com a se-

guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continuar a adoptar a firma Construções Aidijorge, L.da

e tem a sua sede na Rua de Maria Amália Vaz de Carvalho, 7 A, fre-
guesia da Brandoa, concelho da Amadora.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social é de 15 000 000$, e corresponde
à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 7 500 000$ euros,
cada, pertencente uma a cada sócio.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

16 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006198297

RECTROPEREIRA � EMPREITEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 601/
991117; identificação de pessoa colectiva n.º 504653989; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 17/991117.

Certifico que entre Diogo Domingos Pereira, Carlos Henriques
Pereira, Sérgio Paulo Henriques Pereira, constituíram uma sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RECTROPEREIRA � Emprei-
teiros, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Gomes, 10, rés-do-
-chão direito, Moinhos da Funcheira, freguesia de São Brás, concelho
da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de materiais de cons-
trução, empreitas de obras públicas, terraplanagens, aterros, desaterros,
construções de estradas, arruamentos e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma de
902 170$, do sócio Diogo Domingos Pereira e outras duas iguais de
50 120$ cada, uma de cada um dos sócios Carlos Henrique Pereira e
Sérgio Paulo Henriques Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Diogo Domingos Pe-
reira.

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.

Conferido e conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006198300

DIMARDIO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E PROJECTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 602/
991117; identificação de pessoa colectiva n.º 504607731; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 18/991117.

Certifico que entre Vítor Manuel Leite Martins constituiu uma
sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DIMARDIO � Sociedade de Cons-
truções e Projectos, Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Elias Garcia, 231, 5.º
direito, freguesia da Venteira, concelho da Amadora.

§ único. A Sociedade poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para o concelho limítrofe, e bem assim,
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a construção de casas para venda;
prédios, revenda dos adquiridos para esse fim; construção civil e obras
públicas; projectos de arquitectura; compra e venda de propriedades.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 1 002 410$, 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 sócio
único, ficando desde já, nomeado gerente, com ou sem remuneração
conforme ele decidir.

2 � Para a Sociedade ficar obrigada é suficiente a assinatura de um
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
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.

Conferido e conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006198319

TÁXIS MADUREIRA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 604/
991118; identificação de pessoa colectiva n.º 504728229; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/991118.

Certifico que entre João Lopes; Palmira da Piedade Lopes Pastor
e Maria da Piedade Lopes Madureira, constituíram uma sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Madureira & Lopes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Nuno Rodrigues dos
Santos, 5, 3.º esquerdo, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora.

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 no transporte público de aluguer
em veículo automóvel ligeiro de passageiros, transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7400 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 2516 euros, de que é titular o sócio João Lopes e duas de
igual valor nominal de 2442 euros cada, tituladas uma por cada sócia
Palmira da Piedade Lopes Pastor e Maria da Piedade Lopes Madureira.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Lopes.

ARTIGO 5.º

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

Conferido e conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006198254

JÓMIGUER � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 688/
980108; identificação de pessoa colectiva n.º 504053124; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/991022.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital for reforçado com 7 500 000$, em dinheiro e o seu

artigo 3.º, foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 500 000$, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social
e corresponde à soma de três quotas de igual valor nominal de
3 500 000$ cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006222112

PULSA � ENGENHARIA E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9806/
960409; identificação de pessoa colectiva n.º 503628808; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/990319.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital for reforçado com 4 612 050$, em dinheiro e os seus

artigos 3.º e 8.º, foram modificados e ficaram com a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
bens constantes da escrita social, é de 25 000 euros (equivalente a
5 012 050$) e corresponde à soma de quatro quotas iguais dos valo-
res nominais de 6250 euros, cada pertencentes uma a cada um dos
sócios Diana Marina Mendes Nascimento Justino, Hugo José Duarte
Mendes Nascimento Justino, António Pedro Duarte Mendes Nasci-
mento Justino e Luís Miguel Duarte Mendes Nascimento Justino.

2 �Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, des-
de que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a to-
talidade do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

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

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.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006222120

VILAMOLINO, GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 741/
980210; identificação de pessoa colectiva n.º 504082418; inscri-
ção n.º 3; números e data das apresentações: 15 e 16/991020.

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

Alteração parcial do contrato.
O seu artigo 5.º n.º 1, foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem a sócios
ou não sócios, nomeados em assembleia geral.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006222139

SISTEMPINTA � PINTURAS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 605/
991118; identificação de pessoa colectiva n.º 504714228; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/991118.

Certifico que entre João Jerónimo Roque Caldas e Manuel Fernando
Pereira Mourão, constituíram uma sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SISTEMPINTA � Pinturas e
Revestimentos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Restolho, lote 13, 3.º
direito, freguesia da Buraca, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil,
pinturas e revestimentos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 002 410$, encontrando-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais de 501 205$ cada, uma de cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao dobro do capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Conferido e conforme.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 2006222147

COGITAR � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 254;
identificação de pessoa colectiva n.º 503303518; data do depósi-
to: 170902.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2006215922

ALADIRE � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3503;
identificação de pessoa colectiva n.º 500840393; data do depósi-
to: 191202.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 2000788963

TRANSPORTES IDEAIS DO CASAL DE S. BRÁZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4709; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501421769; data do depósito: 181202.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 2000734677

TÁXIS DO ALTO DA MINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 871;
identificação de pessoa colectiva n.º 504949349; data do depósi-
to: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2006222015

ESPECIALGEST � CONTABILIDADE
E GESTÃO ESPECIALIZADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 348;
identificação de pessoa colectiva n.º 505334429; data do depósi-
to: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2006215990

CLIMA AMBIENTE � COMERCIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO
E ASSISTÊNCIA AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7506;
identificação de pessoa colectiva n.º 502467932; data do depósi-
to: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2006215981

ROSITUNES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4372;
identificação de pessoa colectiva n.º 501295658; data do depósi-
to: 191202.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2000975631

TABACARIA PAPELARIA OSÍRIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2348;
identificação de pessoa colectiva n.º 500278369; data do depósi-
to: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2006215973

AUTO TÁXIS IDEAL CABEÇUDENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2716;
identificação de pessoa colectiva n.º 500435090; data do depósi-
to: 121202.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2000734014

RUCADUANA � AGENTES ADUANEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 317;
identificação de pessoa colectiva n.º 504396102; data do depósi-
to: 270602.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2006215930

BUCK � QUÍMICA PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9989;
identificação de pessoa colectiva n.º 502467800; data do depósi-
to: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2006215957

BARRADAS & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 350;
identificação de pessoa colectiva n.º 504520369; data do depósi-
to: 200202.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2000735142

AUTO G E R V GPL, MONTAGEM DE VEÍCULOS A GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 931;
identificação de pessoa colectiva n.º 505598213; data do depósi-
to: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2006215914

O TELHEIRO DO MERCADO SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 127;
identificação de pessoa colectiva n.º 505184060; data do depósi-
to: 061202.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2001103859

GONÇALVES & DO VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 786;
identificação de pessoa colectiva n.º 505616467; data do depósi-
to: 271202.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2000735622

ATD ELECTRÓNICA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8700;
identificação de pessoa colectiva n.º 502199776; data do depósi-
to: 060802.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2006215906

JOÃO LOURENÇO � CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 635;
identificação de pessoa colectiva n.º 504022148; data do depósi-
to: 201202.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2000735215

CONSTRUÇÕES � ANTÓNIO CARVALHO DA SILVA
& FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 854; identificação de pessoa colectiva n.º 505713896; data
do depósito: 310702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2006215884

F. LIMA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1262;
identificação de pessoa colectiva n.º 500222371; data do depósi-
to: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2006215965

ANTÓNIO M. MARTINS � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 988;
identificação de pessoa colectiva n.º 505839326; data do depósi-
to: 250602.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2006215892

CALDAS & TEMPORÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1052;
identificação de pessoa colectiva n.º 500929548; data do depósi-
to: 300702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2006215876

S. OLIVEIRA & G. RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 748;
identificação de pessoa colectiva n.º 504866354; data do depósi-
to: 050702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2006215094

SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS PEDAGÓGICOS
PEDASEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1609/
010971; identificação de pessoa colectiva n.º 500257663; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 8/000202.

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

Alteração parcial do contrato.
Os seus artigos 3.º e 8.º foram modificados e ficaram com a seguin-

te redacção:
Artigos alterados: 3.º e 8.º
Capital: 1 800 000$
Quotas e sócios:
a) 900 000$ � Virgínia de Jesus Pais Marques Silva;
b) 800 000$ e 100 000$ � Carlos Alfredo Matos Martins.
Gerência: será exercida por todos os sócios, desde já nomeados

gerentes.
Forma de obrigar: necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000126639

EQUIOBRA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5914;
identificação de pessoa colectiva n.º 501451501; data do depósi-
to: 260601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126633

VÍTOR RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5743;
identificação de pessoa colectiva n.º 501868658; data do depósi-
to: 260601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126632

MÁRIO J. PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5691;
identificação de pessoa colectiva n.º 501847197; data do depósi-
to: 260601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126631

ESCOFOR � INSTITUTO DE FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5419;
identificação de pessoa colectiva n.º 501739580; data do depósi-
to: 260601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126630

LUSOMÁQUINAS � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5394;
identificação de pessoa colectiva n.º 501729844; data do depósi-
to: 260601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126629

PULSO & BELCHIOR � ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5037;
identificação de pessoa colectiva n.º 501572295; data do depósi-
to: 260601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126628



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 17 � 21 de Janeiro de 20041578-(200)

BÁRTOLOS � SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6418;
identificação de pessoa colectiva n.º 502210915; data do depósi-
to: 260601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126627

AUTO TÁXIS PROGRESSO DO PORTO LARGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1420;
identificação de pessoa colectiva n.º 500522871; data do depósi-
to: 260601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126626

PIMENTEL & PIMENTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1782;
identificação de pessoa colectiva n.º 500396477; data do depósi-
to: 260601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126625

AUTO TÁXIS ELÍSIO & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2239;
identificação de pessoa colectiva n.º 500319561; data do depósi-
to: 260601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126624

AUTO TÁXIS DO REGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3395;
identificação de pessoa colectiva n.º 500431477; data do depósi-
to: 260601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126623

AUTO MECÂNICA MIUZELA ARRIBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4310;
identificação de pessoa colectiva n.º 501225390; data do depósi-
to: 260601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126622

ESCOREM � ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
E ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4436;
identificação de pessoa colectiva n.º 501260943; data do depósi-
to: 260601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126621

SÉRIO & SÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5533;
identificação de pessoa colectiva n.º 500480575; data do depósi-
to: 260601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126620

SILVICONSTROI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8090;
identificação de pessoa colectiva n.º 502936568; data do depósi-
to: 290601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126618

OSÓRIO & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6370;
identificação de pessoa colectiva n.º 501994840; data do depósi-
to: 290601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126616
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NEVES & PENTEADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 177;
identificação de pessoa colectiva n.º 505157276; data do depósi-
to: 290601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126614

MINA FRIO � REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8053;
identificação de pessoa colectiva n.º 502913908; data do depósi-
to: 290601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126613

MAQUIOREM � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7478;
identificação de pessoa colectiva n.º 502677058; data do depósi-
to: 290601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126612

A SANTULHANENSE � SOCIEDADE COMERCIAL
PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5177;
identificação de pessoa colectiva n.º 501618236; data do depósi-
to: 290601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126611

ANTÓNIO MARQUES & MÁXIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7203;
identificação de pessoa colectiva n.º 502539925; data do depósi-
to: 290601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126610

TRICALCULO � EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 446;
identificação de pessoa colectiva n.º 503941859; data do depósi-
to: 290601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126608

TV MARTINS � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE TELEVISÃO, ELECTRÓNICA

E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7579;
identificação de pessoa colectiva n.º 502721782; data do depósi-
to: 290601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126606

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES � ALMARSIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6121;
identificação de pessoa colectiva n.º 502065869; data do depósi-
to: 290601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126604

R. CAVACA MARCOS � ELECTRICIDADE
E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4649;
identificação de pessoa colectiva n.º 501407057; data do depósi-
to: 290601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126603

PAGARIM & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7800;
identificação de pessoa colectiva n.º 502818077; data do depósi-
to: 290601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente aos exercícios de 1999 e de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126600
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RUIMAR � COMÉRCIO DE PEIXES TROPICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2678;
identificação de pessoa colectiva n.º 500404909; data do depósi-
to: 290601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente aos exercícios de 1999 e de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126594

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO BAROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5863;
identificação de pessoa colectiva n.º 501940774; data do depósi-
to: 270601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126592

RAPEL � REPRESENTAÇÕES E ARTIGOS
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9215;
identificação de pessoa colectiva n.º 501883894; data do depósi-
to: 270601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126590

AUGUSTO DUARTE REIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 1945;
identificação de pessoa colectiva n.º 500033170; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126589

SOMUSICA, COMÉRCIO DE SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 1678;
identificação de pessoa colectiva n.º 500308675; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126588

RUI MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 10 271;
identificação de pessoa colectiva n.º 501234284; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126586

A LOJA DOS PNEUS � COMÉRCIO DE PNEUS,
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 5060;
identificação de pessoa colectiva n.º 501624384; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126583

JOSÉ SANTOS, RODRIGUES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 5667;
identificação de pessoa colectiva n.º 501838864; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126582

DISFALA � DISTRIBUIDORES E FABRICANTES
DE ALIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 1350;
identificação de pessoa colectiva n.º 500086516; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126580

ESTRUTÉCNICA � ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO
E MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 2958;
identificação de pessoa colectiva n.º 500642516; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126570
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MARLICISCO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 4066;
identificação de pessoa colectiva n.º 501134506; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126566

O NOVILHO � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 5539;
data da apresentação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126565

AUTO TÁXIS SEMPRE A ANDAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 8386;
identificação de pessoa colectiva n.º 500512922; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126557

MAJONEL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 255;
identificação de pessoa colectiva n.º 504641352; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126555

CONSTRUHIPER, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 10 584;
identificação de pessoa colectiva n.º 502446749; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126553

COGOLO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 084;
identificação de pessoa colectiva n.º 504280406; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126551

SERIGRAFIA ZONA I, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 745;
identificação de pessoa colectiva n.º 504463276; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126548

BANHO DE PEDRA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 193;
identificação de pessoa colectiva n.º 504454285; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126547

EQUITEGRA � EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTEGRAIS
PARA EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 6844;
identificação de pessoa colectiva n.º 502389320; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126546

TRANSPORTES DE CARGA CANEIRA SILVESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 10 585;
identificação de pessoa colectiva n.º 501532358; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126543

BRAVICAÇA � EXPLORAÇÃO DE RESERVAS DE CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 9848;
identificação de pessoa colectiva n.º 503649023; data da apresen-
tação: 20010627.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126542

GRAZÉ MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 10 112;
identificação de pessoa colectiva n.º 503779776; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126541

ABACOLOR � LABORATÓRIOS FOTOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 9023;
identificação de pessoa colectiva n.º 503287873; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126540

MADUPI � PINTURAS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 905;
identificação de pessoa colectiva n.º 504882783; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126539

CHAVEHOTEL � EQUIPAMENTOS DE INDÚSTRIA
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 5960;
identificação de pessoa colectiva n.º 501991859; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126538

FERREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 3260;
identificação de pessoa colectiva n.º 500755957; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126536

CAMPOS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 1538;
identificação de pessoa colectiva n.º 500326312; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126534

MARIA FERNANDA TRINDADE SABINO LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 5424;
identificação de pessoa colectiva n.º 501893750; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126533

HERMÍNIA CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 8068;
identificação de pessoa colectiva n.º 502915820; data da apresen-
tação: 20010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126531

FAFILIPE � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 518;
identificação de pessoa colectiva n.º 504524151; data da apresen-
tação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126530

BITRONIX � TECNOLOGIAS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 693;
identificação de pessoa colectiva n.º 504802518; data da apresen-
tação: 20010629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126525

ANDAIMOBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 10 888;
identificação de pessoa colectiva n.º 504187821; data da apresen-
tação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126522

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DINIZ OLIVEIRA E FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 5648;
identificação de pessoa colectiva n.º 501831029; data da apresen-
tação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000126521

FILPAC � EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PARA EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 4471;
identificação de pessoa colectiva n.º 501330151; data da apresen-
tação: 20021218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 2000734669

CONFISCAD � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula
n.º 12 752; identificação de pessoa colectiva n.º 505021820; data
da apresentação: 20020926.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000232998

TRANSLAGARTO � TRANSPORTES DE CARGA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 753/
921217; identificação de pessoa colectiva n.º 502896710; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/20000613.

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

Alteração parcial do contrato, com transformação em sociedade
unipessoal e redenominação em euros, tendo em consequência sido
modificados os artigos 1.º, 3.º e 6.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de TRANSLAGARTO � Trans-
portes de Carga, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua de Fernão
de Magalhães, 48, freguesia da Brandoa, concelho da Amadora.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 49 879,79 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma no valor nominal de 24 939,89 euros e a outra no valor
nominal de 24 939,90 euros, pertencendo ambas ao sócio José da Silva
Santos.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e gerência da sociedade, será exercida pelos
gerentes designados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, o sócio José da Silva San-
tos e o não sócio João Manuel Fontainhas Lagarto.

3 � Para obrigar validamente a sociedade, são necessárias as assi-
naturas de ambos os gerentes.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste
Conceição Santos Fragoso. 1000242997

ALMEIDA & LAMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 8004/
921214; identificação de pessoa colectiva n.º 502916796;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 6 e 7/20000615.

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

Alteração parcial do contrato, tendo em consequência sido modi-
ficados os artigos 2.º e 3.º, que ficam com a seguinte redacção:

2.º

A sociedade adopta a firma Almeida & Lamas, L.da

3.º

A sociedade tem por objecto: reparação de automóveis, bate-cha-
pas, pintura, mecânica, electricista, estufador, compra e venda de
viaturas automóveis, transportes públicos, rodoviários de mercado-
rias por conta de outrém e aluguer de todo o tipo de veículos auto-
móveis sem condutor.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

16 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste
Conceição Santos Fragoso. 1000242996

GALARTE � ESTOFOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 938/
850626; identificação de pessoa colectiva n.º 501598251; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 13/20000616.

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

Alteração parcial do contrato, tendo em consequência sido modi-
ficados os artigos 1.º, 3.º e 5.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GALARTE � Estofos e Decora-
ções, L.da e tem a sua sede na Estrada da Serra da Mira, 26-A, fregue-
sia de Casal de São Brás, concelho da Amadora.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizada em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 60 000 000$ e corresponde á
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soma das seguintes quotas: uma de 58 500 000$, do sócio Manuel
Faustino e outra de 1 500 000$, da sócia Rosa Maria de Almeida
Marques.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, compete a um ou mais gerentes, eleitos em
assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e para a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

16 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste
Conceição Santos Fragoso. 1000242995

HABITÁGUA � SERVIÇOS DOMICILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula
n.º 10 8557940405; identificação de pessoa colectiva
n.º 503172022; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 11 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: 11 e 12/20000616.

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

1.º Cessação de funções de gerência de Rui Eduardo Bessa de
Albuquerque D�Orey, por ter renunciado, em 30 de Maio de 2000.

2.º Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Vítor Manuel da Conceição Saramago.
Mandato: até final de 2000.
Data da deliberação: 30 de Maio de 2000.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste
Conceição Santos Fragoso. 1000242994

DIAS & LUZ � COMÉRCIO MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 951/
20000623; identificação de pessoa colectiva n.º 504992813; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20000623.

Certifico que, entre Maria Luísa Martins da Silva Luz e Maria José
Martins da Silva Dias, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Dias & Luz � Comércio Modas, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede é na Praceta do Mestre Simões de Almeida, 3, 1.º, E,
freguesia da Mina, concelho de Amadora.

2 � Por deliberação da gerência, a sede social pode ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para um concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de vestuário
para adultos.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com objec-
to social diferente do seu.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de igual valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencendo uma a cada uma das sócias Maria Luísa
Martins da Silva Luz e Maria José Martins da Silva Dias.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade pertence às sócias que, desde já, ficam
nomeadas gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
§ 2.º A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,

letras de favor ou quaisquer outros actos ou contratos estranhos ao
objecto social.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, a cessão total ou parcial de
quotas a estranhos, carece do consentimento expresso da sociedade e
dos sócios não cedentes, sendo deferido por esta ordem o direito de
preferência na sua aquisição.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 20 000 euros, devendo a deliberação para tal
efeito, ser tomada pela totalidade dos votos correspondentes ao capi-
tal social.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste
Conceição Santos Fragoso. 1000242993

GUILHO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 3850/
800620; identificação de pessoa colectiva n.º 500988005; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 8/20000608.

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

Alteração parcial do contrato, com reforço de capital e
redenominação em euros, tendo o seu capital reforçado com 402 410$,
em dinheiro e modificados os artigos 3.º e 4.º, que ficam com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo, conforme escrituração é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores nominais de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo dos sócios que forem designados
em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes, ambos os
sócios.

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

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste
Conceição Santos Fragoso. 1000242992

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CARDOSO PEIXOTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 7381/
911018; identificação de pessoa colectiva n.º 502634049; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 10/20000608.

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

Nomeação do conselho de administração e fiscalização.
Facto: nomeação do conselho de administração e fiscalização:
Conselho de administração: presidente � José Cardoso Peixoto;

vogais � Maria Alice da Cunha Brás Peixoto e Maria Alice Lopes
Peixoto Cardoso Rebelo.

Conselho fiscal: presidente � José António Vidigal Veloso Gregório;
vogais � Avelino Rodrigues de Carvalho e Espírito Santo, Cruz &
Coelho, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente � António
Pedro Valente da Silva Coelho, casado, revisor oficial de contas.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste
Conceição Santos Fragoso. 1000242991

SILVOLIM � EMPREITEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 10 932;
identificação de pessoa colectiva n.º 504201646; data da apresen-
tação: 20020627.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000242988

PROTESEGURANÇA II � SEGURANÇA ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 284;
identificação de pessoa colectiva n.º 504641786; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000242987

OS TRÊS D � CERVEJARIA CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 5509;
identificação de pessoa colectiva n.º 501770640; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000242985

MOVIMARTE � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 4578;
identificação de pessoa colectiva n.º 500866201; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000242984

TRANSLAGARTO � TRANSPORTES DE CARGA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 753;
identificação de pessoa colectiva n.º 502896710; data da apresen-
tação: 20011116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000242983

J. D. C. � SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 12 108;
identificação de pessoa colectiva n.º 505307278; data da apresen-
tação: 20020123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes aos exercícios de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000242982

FREITAS NABEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 264;
identificação de pessoa colectiva n.º 504342770; data da apresen-
tação: 20020117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000242981

ALEXANDRES 2 � MARROQUINARIAS E ACESSÓRIOS
DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 10 886;
identificação de pessoa colectiva n.º 504186809; data da apresen-
tação: 20011210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000242980

OINK MÚSICA � PRODUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 12 032;
identificação de pessoa colectiva n.º 505107287; data da apresen-
tação: 20020123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000242979

CONSTRUÊME � CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 6087;
identificação de pessoa colectiva n.º 502049600; data da apresen-
tação: 20020118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000242978

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA QUINTA DO ASSENTISTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 5773;
identificação de pessoa colectiva n.º 501890122; data da apresen-
tação: 20011227.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes aos exercícios de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000242977

CASA DAS MIGAS � PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 9981;
identificação de pessoa colectiva n.º 503743070; data da apresen-
tação: 20011220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000242976

INTEGRALCONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 10 679;
identificação de pessoa colectiva n.º 501411801; data da apresen-
tação: 20011220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000242975

ESCRITÓRIO DE ANA JORGE
SOCIEDADE DE PAPELARIAS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 8571;
identificação de pessoa colectiva n.º 503109045; data da apresen-
tação: 20011220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes aos exercícios de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000242974

SIEV � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
EM EMBALAGENS DE VIDRO, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 930/
20000612; identificação de pessoa colectiva n.º 504513028; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20000612.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SIEV � Sociedade de Investimen-
tos em Embalagens de Vidro, S. G. P. S., S. A. e tem a sua sede na Rua
de Latino Coelho, 3, freguesia da Venda Nova, concelho de Amadora.

2 � Fica a administração autorizada a decidir a deslocação da sede
social para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou de

concelhos limítrofes bem como a criar, transferir ou encerrar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de representação
da sociedade, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto social a gestão de participações
sociais noutras sociedades, como forma indirecta do exercício de ac-
tividades económicas, podendo ainda, nos termos do contrato a cele-
brar para o efeito, prestar serviços técnicos de administração e ges-
tão em qualquer das sociedades em que possua participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
448 910 euros e está dividido em 44 891 acções do valor nominal de
10 euros cada uma, totalmente subscrito e realizado em numerário.

2 � As acções podem ser tituladas ou escrituradas.
3 � Quando tituladas, as acções serão representadas por títulos de

1, 5, 10, múltiplos de 10 até 100, 500, 1000 ou 5000 acções.
4 � As acções serão nominativas ou ao portador e reciprocamen-

te convertíveis, quando tituladas e seguirão, nos mesmos termos, qual-
quer desses regimes, quando escrituradas.

5 � Salvo quando a lei determine o contrário, serão suportados
pelos accionistas os custos respeitantes ao desdobramento e consoli-
dação de títulos, à conversão de acções nominativas em acções ao
portador e vice-versa, ao registo e transmissão de acções escriturais e
à conversão de acções tituladas em escriturais ou destas naquelas.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto ou remí-
veis, bem como converter acções ordinárias em acções preferenciais
sem voto e estas em acções ordinárias, com observância das disposi-
ções legais aplicáveis.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade pode emitir obrigações de qualquer tipo, incluin-
do obrigações convertíveis em acções ou com direito de subscrição de
acções.

2 � As obrigações podem ser, tal como as acções, tituladas ou
escriturais, aplicando-se-lhes, com as devidas adaptações, o disposto
no n.º 3 do artigo 3.º

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode, dentro dos limites legais, adquirir acções e
obrigações próprias.

2 � A sociedade poderá sempre amortizar acções, com redução de
capital, se obtiver o acordo do respectivo titular.

3 � A sociedade poderá também amortizar as acções próprias que
tenha em carteira, devendo o capital social ser reduzido em confor-
midade com o número de acções amortizadas.

4 � No caso de as acções representativas do capital da sociedade
serem penhoradas, arrestadas ou sujeitas a qualquer procedimento ju-
dicial, a sociedade poderá adquirir essas acções ou, em alternativa,
amortizá-las com redução do capital social.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto e que, com a antecedência mínima de cinco dias sobre
a data da respectiva reunião possuam 100 ou mais acções registadas
ou depositadas em seu nome numa instituição financeira legalmente
autorizada para o efeito, consoante se trate de acções escriturais ou
tituladas ou, tratando-se de acções nominativas, registadas no livro
de registo de acções da sociedade.

2 � A comprovação do registo ou depósito em instituição finan-
ceira, prevista no número anterior, deve ser feita mediante documen-
to por aquela emitida, entregue na sociedade até três dias antes da
data da reunião da assembleia geral.

3 � A cada grupo de 100 acções, corresponde um voto, os accio-
nistas possuidores de um número de acções inferior a 100 poderão



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 17 � 21 de Janeiro de 2004 1578-(209)

agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se então re-
presentar por qualquer um dos agrupados.

4 � Os titulares das acções preferenciais sem voto e os obrigacio-
nistas só podem assistir às reuniões da assembleia geral através dos
seus representantes comuns, designados nos termos, respectivamen-
te, do artigo 343.º e dos artigos 357 e seguintes do Código das Socie-
dades Comerciais.

5 � As convocatórias serão feitas por carta registada dirigida aos
accionistas, se todas as acções forem nominativas, ou por publicação,
nos termos da lei, quando existam acções ao portador.

ARTIGO 8.º

1 � As deliberações sociais são tomadas por maioria simples dos
votos emitidos na assembleia, salvo quando a lei ou o presente con-
trato dispuserem diferentemente.

2 � Em primeira convocação, a assembleia geral apenas poderá
deliberar desde que se encontrem presentes ou representados accio-
nistas que detenham acções correspondentes a mais de 50% do capi-
tal social.

3 � Toda a deliberação sobre alteração do contrato social, fusão,
cisão, transformação ou dissolução da sociedade deverá ser aprovada
por votos correspondentes a dois terços do capital social, quer a
assembleia reúna em primeira ou em segunda convocação.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e por
um secretário, os quais poderão ser ou não accionistas, eleitos pela
assembleia geral, por um período de três anos, sendo reelegíveis sem
limite.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 10.º

Composição

1 � A administração da sociedade compete a um conselho de ad-
ministração, composto por um número ímpar de membros, três ou
cinco, eleitos por um período de três anos, sendo reelegíveis sem li-
mite.

2 � A assembleia geral fixará o número de administradores; na
falta de deliberação expressa considera-se fixado o número de admi-
nistradores eleitos.

3 � A assembleia geral que eleger o conselho ou, em alternativa,
o órgão de gestão, nomeará de entre os administradores eleitos, o
presidente.

ARTIGO 11.º

Reuniões e deliberações do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo presidente ou por dois administradores e, em princípio,
quatro vezes por ano. Os administradores poderão ser convocados por
escrito ou por qualquer outra forma adequada e permitida por lei.

2 � O conselho de administração poderá fixar as datas ou a pe-
riodicidade das suas reuniões ordinárias, caso em que não haverá lugar
a convocação nos termos do número anterior.

3 � Para o conselho de administração deliberar validamente, é
necessário que esteja presente a maioria dos seus membros.

4 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria dos votos dos administradores presentes ou representados.

5 � Em caso de empate nas votações, o presidente ou quem o
substituir, terá voto de qualidade.

6 � Um administrador poderá votar por correspondência e fazer-
-se representar por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente, mas cada instrumento de representação não pode ser uti-
lizado mais do que uma vez.

ARTIGO 12.º

Competência do conselho de administração

1 � Compete ao conselho de administração gerir as actividades da
sociedade e representá-la plenamente em juízo e fora dele.

2 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corrente
da sociedade em um ou mais administradores ou numa comissão exe-
cutiva formada por três administradores, nos termos e segundo a for-
ma previstos na lei.

3 � O conselho de administração, poderá constituir procuradores
ou mandatários da sociedade, fixando os actos e negócios ou catego-
rias de actos e negócios que estes podem praticar e celebrar e a dura-
ção do mandato.

ARTIGO 13.º

Representação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador-delegado quando para um fim

específico tal poder lhe tenha sido conferido em acta do conselho de
administração e dentro dos limites da delegação de competência;

c) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário a quem,
previamente, o conselho de administração tenha conferido os neces-
sários poderes, nos termos da procuração respectiva;

d) Pela assinatura dos mandatários constituídos nos termos do
correspondente mandato.

ARTIGO 14.º

Remuneração dos administradores

1 � Os administradores serão remunerados ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � A remuneração de todos ou alguns dos administradores pode
consistir parcialmente numa participação nos lucros da sociedade.

3 � A participação referida no número anterior não pode exceder
3% para todos os administradores em exercício.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 15.º

1 � A fiscalização de todos os negócios da sociedade incumbe a
um fiscal único eleito por um período de três anos.

2 � O fiscal único e o fiscal suplente poderão ser sempre reeleitos.

SECÇÃO IV

Secretário

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração poderá designar um secretário
da sociedade e o seu suplente, com competência para desempenhar as
funções estabelecidas na lei.

2 � A duração das funções do secretário coincide com a do man-
dato dos órgãos sociais que o designarem, podendo renovar-se por
uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV
Disposições finais

ARTIGO 17.º

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na lei.

ARTIGO 18.º

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatários
os membros do conselho de administração em exercício.

ARTIGO 19.º

1 � Os lucros líquidos da sociedade, apurados em cada exercício,
depois de deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas, impostas
por lei, terão a aplicação para reservas ou dividendos, que a assembleia
geral, por maioria simples, deliberar.

2 � Poderão ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre lucros
no decurso do exercício social, nos termos previstos na lei.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste
Conceição Santos Fragoso. 1000242990

CIGLASS � CONSULTADORIA E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 929/
20020612; identificação de pessoa colectiva n.º 504513036; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000612.

Certifico que entre Domingos da Silva Rodrigues, Heinrich
Gerhard Frieg e Reinhard Robert Boettger, foi constituída a so-
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ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de CIGLASS � Consultadoria
e Investimentos, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

A sociedade tem a sua sede na Rua de Henrique Paiva Couceiro, 3,
Venda Nova, na Amadora.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � O objecto da sociedade é a realização de trabalhos de
consultadoria para entidades públicas ou privadas, bem como a gestão
de projectos e investimentos.

2 � Considera-se compreendida no objecto social a aquisição e,
ou, a subscrição de acções ou quotas de capital em sociedades consti-
tuídas ou a constituir, com objecto social igual ou diferente, bem como
o exercício de cargos sociais nas mesmas.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma das três quotas seguintes: uma quota
de 5000 euros, pertencente ao sócio Domingos da Silva Rodrigues;
uma quota de 5000 euros, pertencente ao sócio Heinrich Gerhard
Frieg; e, uma quota de 5000 euros, pertencente ao sócio Reinhard
Robert Böttger.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

1 � É expressamente permitida a exigência de prestações suple-
mentares mediante deliberação dos sócios.

2 � Sendo deliberada a realização de prestações suplementares, as
mesmas poderão ser exigidas até ao montante global máximo de
300 000 euros, ficando todos os sócios obrigados a efectuá-las na
proporção da respectiva participação no capital social.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas, total ou parcial entre sócios, é livre, mas
carece sempre, quando a favor de estranhos, do consentimento da
sociedade, tendo a sociedade em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo lugar, o direito de preferência.

2 � Para efeitos do disposto no número anterior é equiparada à
cessão a favor de sócio a cessão efectuada a favor da entidade da qual
o sócio tenha o domínio. Entende-se existir domínio quando, relati-
vamente à entidade cessionária, o sócio cedente detenha uma partici-
pação maioritária no capital social.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar a quota ou parte da quota de
qualquer sócio, nos casos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por morte do respectivo titular;
c) Quando a quota for penhorada, arrestada, arrolada ou sujeita a

qualquer outro procedimento judicial ou administrativo que implique
a sua apreensão;

d) No caso de falência ou insolvência do respectivo titular.
2 � Salvo o previsto na alínea a) anterior, a amortização será feita

quanto à contrapartida e forma de pagamento, pelo valor de liquida-
ção da quota, determinado nos termos do artigo 105.º, n.º 2, do Có-
digo das Sociedades Comerciais, e pago no prazo máximo de dois anos,
em prestações semestrais, com juros à taxa legal em vigor na altura.

ARTIGO 8.º

Assembleias gerais

Os sócios podem reunir-se em assembleia geral, sem observância
de formalidades prévias, nos termos do disposto no artigo 54.º do
Código das Sociedades Comerciais, caso haja necessidade, as assembleias

gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios, com
a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes eleitos em assembleia geral, os quais poderão ou não ser re-
munerados, conforme vier a ser deliberado também em assembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de dois gerentes.
3 � A gerência pode nomear um ou mais mandatários ou procura-

dores da sociedade que a representem nos actos que estejam compre-
endidos nos poderes constantes dos respectivos mandatos.

4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra, venda e
permuta de veículos automóveis, bem como tomar de arrendamento
quaisquer imóveis e assinar contractos de locação financeira, necessá-
rios ao desenvolvimento da actividade da sociedade.

5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor e demais actos e documentos es-
tranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 10.º

Distribuição dos lucros do exercício

1 � Os lucros líquidos acusados pelo balanço anual serão distri-
buídos do seguinte modo:

a) 5% para reserva legal até que esta atinja pelo menos, 20% do
capital social;

b) O remanescente, desde que não existam prejuízos de anos ante-
riores, será distribuído de acordo com a deliberação da assembleia geral.

2 � São permitidos adiantamentos sobre lucros feitos aos sócios
no decurso do exercício, por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se e liquida-se nos casos e termos estabe-
lecidos na lei.

2 � Os gerentes serão, salvo deliberação dos sócios em contrário,
os liquidatários da sociedade.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste
Conceição Santos Fragoso. 1000242989

FUNDEILAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 206;
identificação de pessoa colectiva n.º 504640720; data da apresen-
tação: 20021219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2000788440

LISBOA � 1.A SECÇÃO

BIOTECNOL � SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4782/940421; identificação de pessoa colectiva n.º 503269085;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrições n.os 7 e 8; números
e data das apresentações: 26, 27 e 28/20020110.

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

Cessação das funções do administrador Sérgio Manuel Soares Mar-
ques Cipriano Barbedo, por renúncia, em 31 de Julho de 2001.

Designação de administrador, por cooptação, em 18 de Setembro
de 2001, de Luís Alexandre Botelheiro Moreno Amado da Silva, re-
sidente na Rua de Infantaria, 16, 88, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa.

Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
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Reforço: 32 217 000$, realizado em dinheiro pelos accionistas,
mediante a emissão de 32 217 novas acções, do valor nominal de
1000$ cada uma.

É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 60 217 000$ e encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado.

2 � O capital social é representado por 60 217 acções, com o valor
nominal de 1000$.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000242922

AMOREIRAS GEST � GESTÃO E EXPLORAÇÃO
DE ESPAÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 155/830616; identificação de pessoa colectiva
n.º 501386211; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição
n.º 20; números e data das apresentações: 49 e 50/20020313.

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

Cessação de funções do administrador José João Silva Ribeiro da
Costa Morais, por ter renunciado, em 21 de Janeiro de 2002.

Nomeação de um administrador, por cooptação, de 29 de Janeiro
de 2002, de Fernando José Silva Muñoz de Oliveira, residente na Quinta
da Alagoa, lote A-21, 8.º, esquerdo, Carcavelos.

Ratificada em 22 de Março de 2002.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000242915

ESTACOM � COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3380/921007; identificação de pessoa colectiva n.º 502876590;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 48/20020123.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios,
com as quantias, respectivamente, de 512 049$ e 90 361$.

É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma de 4250 euros, pertencente
ao sócio António Pedro Ferreira e uma de 750 euros, pertencente ao
sócio Manuel Maria Bota Cruz de Lima.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000242913

A. P. L. � AUTOMÁTICOS PORTUGUESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 34 004/630521; identificação de pessoa colectiva
n.º 500038872; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 10; números e datas das apre-
sentações: 15/20020219, 21 (comp.)/20020611 e 16/20020219.

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

Cessação das funções do gerente Nuno Paulo Real da Veiga Cardo-
so, por renúncia, em 14 de Janeiro de 2002.

Cessação das funções do gerente Nuno Álvares da Veiga Cardoso,
por renúncia, em 29 de Janeiro de 2002.

Designação de gerente, em 18 de Fevereiro de 2002, de Dina Ma-
ria Miguel Antunes da Veiga Cardoso, residente na Rua de João Inácio
Alfama, 17-A, 4.º, B, Costa da Caparica, pelo prazo de seis meses.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000242911

DINAFIL � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3441/921028; identificação de pessoa colectiva n.º 502658458;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/20020227.

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

Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto
ao artigo 4.º

Reforço: 2410$, realizado em dinheiro, pelos sócios abaixo men-
cionados, com as quantias de 1218$, 834$ e 358$, respectivamente.

É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está
dividido nas seguintes quotas: uma do valor nominal de 2527,50 euros,
pertencente ao sócio Pedro Manuel Gonzalez Boullosa; uma de valor
nominal de 1730 euros, pertencente ao sócio Jaime Diaz Gonzalez; e
uma de valor nominal de 742,50 euros, pertencente ao sócio João
Pedro Gonzalez Dias.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000242909

ABRANTINA � INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3414/921019; identificação de pessoa colectiva n.º 503259241;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 13/20020222.

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

Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao n.º 1 do arti-
go 5.º

Reforço: 14 214,87 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos
actuais accionistas.

É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
5 912 500 euros, representado por 1 182 500 acções, com o valor
nominal de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000242902

A. G. DA CUNHA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 849/340112; identificação de pessoa colectiva n.º 500489319;
inscrição n.º 31; número e data da apresentação: 24/20020424.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 17 � 21 de Janeiro de 20041578-(212)

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

Alteração do contrato quanto ao artigo 2.º, que fica com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto é a prestação de serviços sobre assuntos de proprie-
dade industrial, bem como de serviços conexos, designadamente, ser-
viços informáticos e de traduções.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2004320958

DB CRÉDITO � SOCIEDADE FINANCEIRA
PARA AQUISIÇÃO A CRÉDITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4667/940715; identificação de pessoa colectiva n.º 502456789;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: 41 e 42/20020114.

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

Cessação das funções do vogal do conselho de administração Carlos
Manuel Durães da Conceição, por renúncia, em 2 de Dezembro de 2001.

Designação de vogal do conselho de administração, em 12 de De-
zembro de 2001, de Rui José Esteves da Costa, com domicílio profis-
sional em Lisboa, Rua de Castilho, 20.

Prazo: triénio em curso de 2000-2002.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2004320923

DE CAMPO � DECORAÇÕES E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4782/940421; identificação de pessoa colectiva n.º 503269085;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 106/20011214.

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

Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-
to aos artigos 2.º e 3.º

Montante do reforço e como foi subscrito: 14 460$, realizado por
incorporação de reservas.

Objecto: importação, exportação e comercialização de móveis,
molduras, ménage, tecidos e presentes, bem como decorações e re-
presentações.

É o seguinte o teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: a importação, exportação e
comercialização de móveis, molduras, ménage, tecidos e presentes,
bem como decorações e representações.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 30 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, representado pelas seguintes quatro quotas:

a) Uma quota do valor nominal de 13 500 euros, pertencente à
sócia PENHASCO � Investimentos Mobiliários e Imobiliários, S. A.;

b) Uma quota do valor nominal de 13 500 euros, pertencente à
sócia RAMATI � Investimentos Mobiliários e Imobiliários, L.da;

c) Uma quota do valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia
Teresa Maria Leal Guimarães Lobato Catarino;

d) Uma quota do valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia
Maria Leonor Leal Guimarães Lobato.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2004320931

APLIDECOR � APLICAÇÕES E REVENDA DE MATERIAIS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3435/921027; identificação de pessoa colectiva n.º 502926686;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 138/20020326.

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

Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º, que fica com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 400 000$
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 200 000$ cada uma,
pertencentes respectivamente aos sócios Maria de Lurdes Romaneira
Gomes e João Manuel Branquinho Torpes.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2004321075

ÁS DE CÓPIAS � HELIOGRAFIA E FOTOCÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3432/921028; identificação de pessoa colectiva n.º 502864346;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 42/20020228.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º

Reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios,
com as quantias, respectivamente, de 301 446$ e 200 964$.

É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e já entrado
na caixa social, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: sendo uma do valor nominal de 3000 euros, pertencente ao
sócio Paulo Manuel Gomes Pinto e outra do valor nominal de
2000 euros, pertencentes à sócia Maria Paula Gamboa Andrade.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2004321067

DOMINUS � INFORMÁTICA, GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3375/920929; identificação de pessoa colectiva n.º 502865520;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 79/20020327.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios,
com as quantias, respectivamente, de 451 808$ e 150 602$.

É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde á soma de duas quotas: uma de 3750 euros,
pertencente ao sócio António Manuel da Silva Garcia e outra de
1250 euros, pertencente à sócia Carminda Paula dos Santos Silvestre
da Silva Garcia.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2004321016

BOTAFOGO � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3417/921021; identificação de pessoa colectiva n.º 502863579;
inscrição n.º 11, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 76, 83 e 84/20020103.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 4.º

Reforço: 14 045 790$, realizado em dinheiro e subscrito quanto a
8 427 474$, pela sócia Maria Etelvina Leitão de Sousa, quanto a
4 213 737$, pelo sócio José Manuel de Carvalho Filipe Lopes Trin-
ca; quando a 1 404 579$, pelo sócio Bruno Rui de Sousa Esteves, sendo
1205$, para reforço da quota de 500 000$ e criação de uma nova
quota de 1 403 374$.

É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo social, é de 95 000 euros e corresponde à soma das
seguintes quotas: duas iguais, tituladas em nome da sócia Maria Etelvina
Leitão de Sousa, dos valores nominais de 28 500 euros cada; uma ti-
tulada em nome do sócio José Manuel de Carvalho Filipe, do valor
nominal de 28 500 euros; e, uma de 2500 euros (bem próprio) e uma
de 7000 euros, ambas pertencentes ao sócio Bruno Rui de Sousa
Esteves.

Mais certifico que foi registada a cessação das funções dos gerentes
José Manuel de Carvalho Filipe Lopes Trinca e de Bruno Rui de Sousa
Esteves, por renúncia, em 12 de Dezembro de 2001.

Certifico ainda que foi registada a alteração do contrato quanto
aos artigos 4.º e 5.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 95 000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 47 500 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios Francisco António Vasconcelos Serra Cativo e Ana Paula
Alves da Silva Cativo.

ARTIGO 5.º

1 � São gerentes ambos os sócios Francisco António Vasconcelos
Serra Cativo e Ana Paula Alves da Silva Cativo.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-

rado em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2004321024

BOTAFOGO � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3417/921021; identificação de pessoa colectiva n.º 502863579;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 38/20020203.

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

Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º, que fica com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos alimen-
tares, charcutaria e pronto-a-comer. Comércio de produtos para ani-
mais de companhia, produtos veterinários e produtos para animais.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2004321032

LISBOA � 2.A SECÇÃO

GALP E NOVA � TECNOLOGIAS E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 757/20001206; identificação de pessoa colectiva
n.º 505184370; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 43/
20030923.

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

Projecto de fusão, por incorporação, mediante a transferência glo-
bal do património para a sociedade incorporante, Galp Serviços �
Serviços e Consultoria de Apoio à Gestão Empresarial, S. A., com sede
na Rua de Tomás da Fonseca, torre C, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003869190

FSP � FULL SERVICES PORTUGAL
AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 474/20000830; identificação de pessoa colectiva
n.º 504902490; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 6 e
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; números e datas das apresen-
tações: 21/20020527, 34/20021001 e 40/20030128.

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

Cessação de funções do gerente António Miguel Santa Clara Go-
mes, por ter renunciado, em 6 de Maio de 2002.

Nomeação de gerentes, por deliberação de 20 de Maio de 2002, de
José Eduardo Parreira Pontes Valagão, residente na Rua de Antero de
Quental, 2, 8.º, Faro; Patrícia Isabel de Barros e Vasconcelos Pontes
Valagão, residente na morada anterior; e, Paulo Jorge Lomba Martins.

Deslocação da sede para a Alameda de Roentgen, 7, F, freguesia de
Carnide.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004321253

HIDROCENTRAIS DE LAFÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6089/960201; identificação de pessoa colectiva n.º 503579130;
números e datas das apresentações: 14 e 15/20030606 e 12/
20030718.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Projecto de fusão, mediante a transferência global do património.
Sociedade incorporante: Hidrocentrais Reunidas, S. A., com sede na

Calçada do Marquês de Abrantes, 45, 2.º, esquerdo, Lisboa.
Sociedades incorporadas: Hidrocentrais de Lafões, S. A. e Compa-

nhia Fabril do Cávado, S. A., com sede na Rua de Sá da Bandeira, 260,
4.º, direito, Porto.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003481575
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NLS NEW LINK SOLUTIONS � CONSULTORIA
E ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 966/20010131; identificação de pessoa colectiva
n.º 505248948; inscrições nos 3-4 e 6-7; números e datas das apre-
sentações: 42-43/20021031 e 6/20030212.

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

Alteração do contrato quanto ao n.º 2 do artigo 17.º
Nomeação do presidente e de um vogal do conselho de administra-

ção, até ao final do triénio em curso de 2001-2003, por deliberação
de 20 de Junho de 2002.

Presidente � Jorge Manuel Vieira Jordão, residente na Rua de Jai-
me Lopes Dias, lote 1668, 2.º, B, Lisboa; vogal � Nuno Manuel
Oliveira Luz de Almeida, residente na Rua da Graça, bloco 3, 3.º, E,
Lisboa.

É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 17.º

Conselho de administração

2 � O conselho de administração será constituído por três mem-
bros, accionistas ou não, um dos quais será o presidente, eleitos em
assembleia geral por períodos de três anos, podendo ser reeleitos.

Certifico ainda que foi depositado na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto à
alínea b) do artigo 19.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 19.º

Representação da sociedade

1 � [...]
a) � [...]
b) Pela intervenção conjunta de um administrador e de um manda-

tário ou procurador, no âmbito e nos termos do correspondente
mandato ou procuração.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004321296

FUJITSU SIEMENS COMPUTERS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 959/20010129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504702149; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 26/
20030916.

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

Nomeação do conselho de administração para o triénio de 2003-
-2005, por deliberação de 27 de Maio de 2003.

Presidente � Tetsuo Urano, residente em 17 Fischer Close,
Waalton on Thames, Surrey, Inglaterra; vogais � Pedro Maurício
Lapastora Sanz e João Paulo de Matos Vitorino, residente na Rua de
Bulhão Pato, 3, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005962139

NOVABASE OUTSOURCING � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS
DE SUPORTE À GESTÃO EMPRESARIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 696/20001121; identificação de pessoa colectiva
n.º 505171511; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 4,
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 31, 32, 33 e 34/20031031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o seguinte:
Cessação de funções do fiscal único suplente, José Poças Esteves,

por ter renunciado, em 10 de Maio de 2002.
Nomeação do fiscal único suplente, até ao final do triénio em cur-

so de 2000-2002, por deliberação de 11 de Junho de 2002, de Carlos
Marques Bernardes, revisor oficial de contas, residente na Avenida de
Fontes Pereira de Melo, 42, 2.º, A, Lisboa.

Deslocação da sede para a Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco,
15, F, freguesia de São Mamede, em Lisboa.

Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, para o
triénio de 2003-2005, por deliberação de 31 de Março de 2003.

Conselho de administração: presidente � Luís Paulo Cardoso Sal-
vado; vogais � João Nuno da Silva Bento e Álvaro José da Silva
Ferreira, residente na Estrada da Luz, 104, 5.º, B, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Bernardes, Sismeiro & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede no edifício «As
Caravelas», Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, 5.º, direito, Lisboa; suplen-
te � Carlos Marques Bernardes, revisor oficial de contas.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002468737

HARDPLUS � SOLUÇÕES INTEGRAIS EM SISTEMAS
INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 352/20010612; identificação de pessoa colectiva
n.º 505551187; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 49/20030328.

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

Deslocação de sede para a Rua de Luís de Camões, 102, lote 6, 1.º,
direito, freguesia de Alcântara, Lisboa.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002935645

INT RAMM � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 331/20010606; identificação de pessoa colectiva
n.º 505551217; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 6/20030317.

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

Cessação de funções do gerente Carlos Alberto Santos Lage, por
ter sido destituído, em 4 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002960941

FUROR � AGÊNCIA DE EVENTOS, MARKETING
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 139/20010323; identificação de pessoa colectiva
n.º 505336677; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 4/20020528.

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

Cessação de funções da gerente Rita Miguel Almeida Pedroso da
Silva Duro, por ter renunciado, em 10 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004321300
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IBERPOLIS � IMOBILIÁRIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 127/20010321; identificação de pessoa colectiva
n.º 504606611; número e data da apresentação: 6/20030317.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, os documentes
referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002960968

LURDES & GOMES � SERVIÇOS DE TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 961/20010129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504506340; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 37/
20030117.

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

Nomeação de gerente, por deliberação de 16 de Janeiro de 2003,
de José Rodrigues Gomes, residente na Rua de Viana da Mota, 10, 1.º,
esquerdo, Odivelas.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001183127

FUJITSU SIEMENS COMPUTERS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 959/20010129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504702149; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 27/20030728.

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

Recondução do fiscal único e do suplente por deliberação de 28 de
Junho de 2002, para o triénio de 2003-2005.

Fiscal único: efectivo � João Augusto & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede no edifício Monumental,
Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa; suplente � João Paulo
da Silva Pratas, casado, residente na Rua de Carolina Michaelis, 4,
4.º, A, Feijó, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001019335

FINANSAT, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 922/20010122; identificação de pessoa colectiva n.º 505078090;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 52/20030116.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001183046

NOVABASE INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS � SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS DESTINADAS À INTEGRAÇÃO

DE PROCESSOS EMPRESARIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 901/20010117; identificação de pessoa colectiva n.º 505079178;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 25/20030925.

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

Projecto de fusão por incorporação, mediante a transferência glo-
bal do património da sociedade incorporada Novabase Integração de
Processos � Soluções Informáticas Destinadas à Integração de Pro-
cessos Empresariais, S. A., para a sociedade incorporante Novabase
Desenvolvimento à Medida � Produção e Comercialização de
Software, S. A., com sede na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco,
15-F, Lisboa.

Alterações na sociedade incorporante:
Firma: Novabase Advanced Custom Development � Sistemas de

Informação Desenvolvidos à Medida e Automatização de Proces-
sos, S. A.

Objecto: prestação de serviços de análise, consultoria, concepção,
parametrização, desenvolvimento, interface, implementação, testes,
apoio técnico, apoio à utilização, suporte e utilizadores, formação,
manutenção e comercialização de software de base e de hardware para
a construção de soluções informáticas à medida, integração e
automatização de processos empresariais e soluções de segurança
informática.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004321288

FACIPRÉDIO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 292/20030415; identificação de pessoa colectiva n.º 506489175;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/20030415.

Certifico que entre Paulo Alexandre Almeida Silva e Gabriela
Rodrigues de Almeida, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma FACIPRÉDIO � Sociedade de
Construções, L.da e tem a sua sede na Avenida de Júlio Diniz, 10, 1.º,
B, freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, compra e venda
de propriedades.

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 cada uma, uma de cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com
a assinatura de um gerente.

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.

6.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade, a qual terá direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios não cedentes, em segundo lugar.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2002099111

FASTMAN � MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 883/20010111; identificação de pessoa colectiva n.º 505275570;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 17 � 21 de Janeiro de 20041578-(216)

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 57-58/20030923.

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

Cessação de funções do gerente António de Almeida Roque Ventu-
ra, por ter renunciado, em 11 de Dezembro de 2001.

Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, que ficam com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corresponde à
soma das três seguintes quotas: uma de 250 euros, pertencente à sócia
Joana Carlota Corte-Real de Vasconcelos Machado e duas de
2375 euros cada uma, ambas pertencentes ao sócio Aníbal João Ro-
que Lopes Ventura.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Aníbal João
Roque Lopes Ventura que fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura de um
gerente ou de um procurador nos termos do mandato.

3 � É expressamente proibido ao gerente vincular a sociedade, em
fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos e con-
tratos ou documentos estranhos aos negócios sociais.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004321270

NUEROPSIC � DIAGNÓSTICO E REABILITAÇÃO
NEUROPSICOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 881/20010111; identificação de pessoa colectiva n.º 505175355;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 5 e 6; números e
data das apresentações: 17, 18 e 18 of./20030312.

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

Cessação de funções dos gerentes António Manuel Lúcio Junqueiro
Ramos e Manuel Ramos do Rosário Domingos, por terem renuncia-
do, em 25 de Novembro de 2002.

Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, 5.º e 6.º, que ficam
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade é constituída sob a forma de sociedade por quotas e
adopta a denominação de PSITEAM � Serviços Integrados de Psi-
cologia e Saúde, L.da

ARTIGO 5.º

O capital social é de 10 000 euros, encontrando-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e dividido em quatro quotas: duas no
valor nominal de 3400 euros cada uma, pertencendo uma delas ao
sócio Vicente Gaspar Pires e outra ao sócio Alberto Henrique Diaz de
Sant�Ana Godinho; e outras duas no valor nominal de 1600 euros cada
uma, uma delas pertencente ao sócio Manuel Carlos do Rosário Do-
mingos e outra pertencente ao sócio António Manuel Lúcio Junqueiro
Ramos.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade é confiada a Pedro Miguel Franco de
Miranda Vieira Pires e a Patrício Santana Godinho Ferreira da Silva.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois dos seus
gerentes.

3 � A gerência pode constituir procuradores que representem a
sociedade para certos actos ou categorias de actos, caso em que a
mesma fica obrigada pela assinatura destes, salvo se do instrumen-
to de mandato expressamente conste que, para tal fim deva outor-
gar, conjuntamente, com o procurador assim constituído, um dos
gerentes.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000996310

LUÍS DIAS MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 860/20000108; identificação de pessoa colectiva n.º 505217708;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20030324.

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

Deslocação da sede para a Rua de Jorge Barradas, 30-B, loja 4,
freguesia de Benfica, Lisboa.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002961760

LINTINVEST, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 794/20001219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505233282; inscrição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 28/20030220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes às prestações de
contas dos anos de 2000 e 2001.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
Recondução do conselho de administração e fiscal único, para o

triénio de 2003-2005, por deliberação de 5 de Fevereiro de 2003.
Conselho de administração: presidente � Alberto Filipe Ferreira

Linto, casado, residente na Avenida do 1.º de Maio, lote 18, 3.º, es-
querdo, Caldas da Rainha; vice-presidente � Anabela dos Santos
Ferreira Linto, casada, residente com o anterior; vogal � Fernando
das Mercês Miranda Agostinho, casado, residente na Rua do 1.º de
Dezembro, 2, 1.º, esquerdo, Caldas da Rainha.

Fiscal único: efectivo � Afonso Diz & Santos Silva, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de São José, 35, 3.º, B
e C, Lisboa; suplente � Rui Manuel Torrinhas da Cruz, revisor ofi-
ciais de contas, solteiro, maior, residente com o anterior.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002932204

«LOS PÉRICOS» SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 781/20001214; identificação de pessoa colectiva
n.º 505189429; número e data da apresentação: 14/20030626.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002416141

GALSOFT � SERVIÇOS DE SOFTWARE DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 743/20001205; identificação de pessoa colectiva
n.º 505082950; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 7/20020328.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Deslocação da sede para a Avenida de João Crisóstomo, 31, 2.º,
freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002935939

LITHOSINVEST � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 732/20001130; identificação de pessoa colectiva
n.º 505122154; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 35/
20030307.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002960771

LAVANDARIA AVALANCHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 709/20001124; identificação de pessoa colectiva
n.º 505177099; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 22/
20030401.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Março de 2003.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002934118

L. PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 698/250416; identificação de pessoa colectiva
n.º 500495947; inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 29/
20030307.

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

Transformação em sociedade unipessoal por quotas, que se passa a
reger pelos estatutos constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de L. Pereira, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Lisboa e o seu estabelecimento
na Praça da Figueira, 3-B e 3-C, freguesia de Santa Justa e conta o seu
início desde 25 de Janeiro de 1925 e durará por tempo indeterminado.

2.º

O objecto da sociedade é o exercício da indústria e comércio de
pastelaria, confeitaria e seus derivados, podendo ainda, exercer qual-
quer outro ramo de actividade comercial ou industrial em que os só-
cios acordem e que não seja precisa autorização especial.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos demais bens da sociedade e corresponde à soma de três
quotas: duas no valor nominal de 2250 euros cada uma e uma no valor
nominal de 500 euros, todas detidas pela Expresso Bar, S. A.

4.º

A cessão, total ou parcial de quotas, a favor de estranhos fica de-
pendente do consentimento da sociedade, dado por escrito.

§ 1.º A cessão de quotas sociais pode ficar sujeita a condição
resolutiva, que verificada, produzirá efeitos para terceiros nos termos
gerais de direito e, para com a sociedade, mediante comunicação
dirigida a esta pelo sócio cedente, em carta registada com aviso de
recepção, mencionando a verificação da condição, acompanhada da
escritura de cessão.

5.º

Os sócios obrigam-se a entrar com prestações suplementares, até a
importâncias iguais aos montantes das suas respectivas quotas ou su-
periores a estas, quando os mesmos entenderem, mas sempre propor-
cionalmente às quotas que cada possuir, se o desenvolvimento dos
negócios sociais assim o exigirem, dentro do prazo de 120 dias a contar
da data da respectiva deliberação, a constar de acta.

6.º

Os sócios poderão também fazer suprimentos à sociedade, nos ter-
mos em que forem convencionados em acta.

7.º

A administração e a gerência de todos os negócios da sociedade e
a sua representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, se-
rão exercidas pelos gerentes, com dispensa de caução.

§ 1.º Por meio de acta, poderão ser nomeados ou exonerados quais-
quer gerentes, mesmo estranhos à sociedade.

§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
para sua representação em juízo e fora dele, é necessária a assinatura
de dois gerentes.

§ 3.º Aos gerentes é expressamente proibido usar a firma social em
actos e contratos que não digam respeito aos negócios da sociedade,
tais como abonações, fianças, letras de favor e outros semelhantes.

8.º

As assembleias gerais, quando devam reunir e a lei não prescreva
outras formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de oito dias, indican-
do nelas sempre o assunto a deliberar.

9.º

Em 31 de Dezembro de cada ano, será dado um balanço geral de
todos os negócios da sociedade, que deverá estar concluído e aprova-
do nos 90 dias subsequentes e os lucros líquidos nele apurados, depois
de deduzidos 5%, pelo menos, para o fundo de reserva legal ou os
prejuízos, serão divididos ou suportados pelos sócios na proporção
das suas respectivas quotas.

10.º

Ocorrendo o falecimento de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sobrevivos e os herdeiros e representantes do falecido, que
nomearão um entre si que a todos represente na sociedade, sem o que
não terão nela qualquer ingerência.

§ único. Pode, todavia, a sociedade, mediante deliberação, em
assembleia geral para tanto convocada, por maioria dos sócios repre-
sentando não menos de 51% do capital social, a amortização da quo-
ta do sócio falecido, cujo valor será igual ao da percentagem da quota
relativamente ao capital e reservas.

11.º

A sociedade dissolver-se-á por maioria do capital social e nos de-
mais casos legais.

12.º

Em qualquer caso de dissolução será único liquidatário, o sócio que
possuir maior quota, o qual procederá à liquidação e partilha, venden-
do todos os valores do activo, recebendo preços, pagando o passivo
e distribuindo o saldo que porventura haja pelos sócios, na proporção
das quotas que cada possuir.

13.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar entre si, quaisquer
negócios jurídicos que, sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002960755
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GEOMEDICAL � CONSULTORIA MÉDICA DE SAÚDE,
AMBIENTE E TRABALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 690/20001117; identificação de pessoa colectiva
n.º 505158701; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/
20030221.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004321261

FUNDAMENTIS � CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO
DE INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 683/20001115; identificação de pessoa colectiva
n.º 505144131; inscrições n.os 6 e 7, averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 19,
20, 21, 22 e 23/20030725.

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

Nomeação de secretário, por deliberação de 15 de Janeiro de 2001,
para o triénio de 2000-2002, de Nuno João Francisco Soares de Oli-
veira Silvério Marques, residente na Avenida de Manuel da Maia, 46,
rés-do-chão, direito, Lisboa.

Alteração do contrato quanto aos artigos 10.º e 11.º, que ficam com
a seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade é gerida e representada por quatro gerentes, elei-
tos pela assembleia geral.

2 � Os gerentes poderão ser remunerados nos termos em que a
assembleia geral o vier a fixar, podendo a remuneração ser consti-
tuída, total ou parcialmente, por uma participação nos lucros da so-
ciedade.

ARTIGO 11.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pelas assinaturas de um ou mais mandatários, nomeados pelo

conselho de gerência, nos termos e limites da respectiva procuração.

Certifico ainda que foi registada a designação de gerentes, por de-
liberação de 30 de Janeiro de 2001.

Gerentes designados: André Cardoso de Menezes Navarro, Maria
da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas e Nuno João Fran-
cisco Soares de Oliveira Silvério Marques.

Mais certifico que foi registada a dissolução e encerramento da li-
quidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 2003.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002073902

FILIPE ROSA CONTROLLED ARTIST MANAGEMENT
REPRESENTAÇÕES DE DISCO-JOKEYS,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 620/20001026; identificação de pessoa colectiva
n.º 505146363; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 27/20030417.

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

Deslocação da sede para a Travessa da Piedade, 25, freguesia das
Mercês, em Lisboa.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000990622

LEADCOM � TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 599/20001020; identificação de pessoa colectiva
n.º 505169088; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 12/20030211.

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

Cessação de funções do administrador Luís Manuel Pinto Basto
Vinhas, por ter renunciado, em 28 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001144750

GERAL LAZARIM � COMPRA, VENDA E EXPLORAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6068/960122; identificação de pessoa colectiva n.º 503581771;
inscrição n.º 18, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17 e inscrição
n.º 19; números e data das apresentações: 15-16/20030317.

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

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores Arlindo Gomes Carvalho

e Carlos Manuel Dias de Almeida, por terem renunciado, respectiva-
mente, em 22 de Novembro de 2002 e 13 de Dezembro de 2002.

Nomeação de um administrador, por deliberação de 22 de Novem-
bro de 2002, até final do mandato em curso de 2002-2004, de
Fernando Manuel Van Zeller Gomes da Silva, residente na Rua de
Duarte Galvão, 10, 6.º, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002961018

ISÓSCELES � COMPRA, VENDA E EXPLORAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6066/950126; identificação de pessoa colectiva n.º 503580929;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 18; números e
data das apresentações: 5-6/20021226.

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

Cessação de funções do vogal do conselho de administração Arlindo
Gomes Carvalho, por ter renunciado, em 8 de Novembro de 2002.

Nomeação de um vogal do conselho de administração, por
cooptação, de 12 de Novembro de 2002, de Fernando Manuel Van
Zeller Gomes da Silva, residente na Rua de Duarte Galvão, 10, 6.º,
Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001181396
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NOBRE MARQUES & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 002/600720; identificação de pessoa colectiva n.º 500460124;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 7/20020305.

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

Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto
ao artigo 2.º

Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios em partes
iguais.

É o seguinte o teor do artigo alterado:

2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é for-
mado por duas quotas iguais de 2500 euros cada uma e pertencem a
cada um dos sócios Armando Alves Oliveira e João Coelho.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004321148

LIVRARIA ALCALÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6276/960417; identificação de pessoa colectiva n.º 503661511;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 45/20020328.

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

Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto
ao artigo 4.º

Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-
porção das quotas.

É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas da forma seguinte:

a) Uma quota com o valor nominal de 2750 euros, pertencente á
sócia Maria Cristina da Costa Virott;

b) Uma quota com o valor de 2250 euros, pertencente ao sócio
António José Donoso Leite Ribeiro.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004321784

FERNANDES & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 526/610306; identificação de pessoa colectiva
n.º 501064893; inscrições n.os 8 e 9; número e data da apresenta-
ção: 72/20020322.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes às prestações de
contas dos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

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

ao artigo 3.º
Reforço: 603 856$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das quotas.
É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
8000 euros e corresponde á soma de duas quotas: sendo uma do valor
nominal de 6000 euros e outra de 2000 euros, pertencentes uma a

cada um dos sócios António Manuel Oliveira Almeida e António
Joaquim Antunes, respectivamente.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000242919

LEONILDO FERREIRA LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 123/610609; identificação de pessoa colectiva
n.º 500501726; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 58-59/20020320.

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

Cessação de funções do gerente Américo José da Cunha, por ter
renunciado, em 6 de Dezembro de 2001.

Reforço, redenominação e alteração do contrato quanto aos arti-
gos 3.º e 5.º

Reforço: 602 410$, realizado e dinheiro e subscrito da seguinte
forma: João Jorge Brandão da Cunha, 101 205$ e Maria Amélia Cor-
reia Brandão, admitida como sócia, 501 205$.

É o seguinte o teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros,
correspondendo à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios.

5.º

1 � A gerência da sociedade, será nomeada em assembleia geral.
2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, pela

intervenção de um gerente.
3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios João Jorge

Brandão da Cunha e Maria Amélia Correia Brandão.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000242917

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SALVADOR & FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 824/20020917; identificação de pessoa colectiva
n.º 506232980; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 5-7/20031024.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Maria Helena de Lima Salvador,
por renúncia, em 15 de Outubro de 2003 e foi alterado parcialmente
o contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e nos demais bens constantes do activo social
e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros cada uma, ambas tituladas pela sócia Maria Manuela de
Jesus Figueira e Dias.

ARTIGO 4.º

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

4 � É gerente a sócia já nomeada.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002457603
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WORKFORCE � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9628/990910; identificação de pessoa colectiva n.º 504647148;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 2-3/20031024.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Manuel Alfredo da Graça Casaca,
por renúncia, em 22 de Outubro de 2003 e foi transformada em so-
ciedade unipessoal, passando a reger-se pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma WORKFORCE � Empresa de Traba-
lho Temporário, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do 1.º de Maio,
100, freguesia de Alcântara.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a cedência temporária de trabalhado-
res para utilização de terceiros utilizadores; selecção, orientação pro-
fissional e formação profissional; consultoria e gestão de recursos
humanos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes do activo social, é de 24 939,90 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
sócio único.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único, já nomeado gerente.

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002457247

SOFTNOTES � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 771/20031022; identificação de pessoa colectiva n.º 506365417;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20031022.

Certifico que, por Frederico Vieira da Cruz Melo Gouveia, foi cons-
tituída a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOFTNOTES � Sistemas de In-
formação, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua da Infantaria
16, 91, 3.º, esquerdo, freguesia do Santo Condestável, concelho de
Lisboa.

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 em prestação de serviços e consulta-
doria em sistemas de informação. Desenvolvimento de software. For-
mação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5100 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao 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 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002456798

SOQUADRO � SOCIEDADE CONSTRUTORA
DE QUADROS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 557/691001; identificação de pessoa colectiva n.º 500274185;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 7/20031022.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º, que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SOQUADRO � Serralharia e Repara-
ção Auto, L.da

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em montagens de escapes e servi-
ços de reparação e manutenção de veículos. Serralharia civil.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002456810

SANTEREPS � PROMOÇÃO NA ÁREA FARMACÊUTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 772/20031022; identificação de pessoa colectiva n.º 506730107;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20031022.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SANTEREPS � Promoção na
Área Farmacêutica, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Infante Santo,
edifício Infante Santo, 43, 3.º, freguesia dos Prazeres, concelho de
Lisboa.

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 promoção, formação, marketing,
publicidade e consultoria na área médica e farmacêutica.
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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 REPSCO � Promoção na Área Farma-
cêutica, S. A.

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 � Fica desde já nomeado gerente, o não sócio Paulo José Farias
Rodrigues, já identificado.

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.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002456801

OFFICE POINT � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 763/20031020; identificação de pessoa colectiva n.º 506640485;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20031020.

Certifico que, por Karim Ramjane Kesavji, foi constituída a soci-
edade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Office Point � Importação,
Exportação, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Abel Manta, 5-A, em
Lisboa, freguesia de Benfica.

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 no comércio, importação, expor-
tação e representação de artigos de papelaria, consumíveis de
informática, consumíveis de papelaria, equipamentos e seus deriva-
dos, de carimbos e outros produtos e equipamentos informáticos,
audiovisuais, telecomunicações, eléctricos, electrodomésticos, mobi-
liário e artigos para o bar, bijutaria e relojoaria, brindes e artigos de
publicidade, artigos de higiene, cosmética, vestuário, acessórios e cal-
çado, perfumaria, drogaria e produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-

mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002456011

TABORDA & SOUSA � PROJECTOS DE INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 762/20031020; identificação de pessoa colectiva n.º 506744965;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20031020.

Certifico que entre Ana Paula de Jesus Mateus Pombo de Sousa e
Isabel Marina Rosa Vidigueira Nazaré Taborda, foi constituída a soci-
edade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Taborda & Sousa � Projectos de
Instalações Eléctricas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de António
Alcino Machado, 19, 4.º, B, freguesia de São Domingos de Benfica,
concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em decoração, projecto, execução
e manutenção de instalações eléctricas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.
4 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e documen-

tos estranhos ao objecto social, tais como letras de favor, fianças, abo-
nações e outros semelhantes, sob pena de serem individualmente
responsabilizados.

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.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005044067

REIMAR � GESTÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4604; identificação de pessoa colectiva n.º 503103560; núme-
ro e data da apresentação: 17 011/20031110.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2004274000
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TÁXIS GRAFANIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 507/20010516; identificação de pessoa colectiva
n.º 505448483; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 23/20030805.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Júlio Cardoso e de Carlos Fernandes
Cardoso, por renúncia, em 20 de Março de 2003.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 6, apresentação n.º 24/20030805.
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 4.º n.º 1 e 6.º, que

ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos bens e valores constantes da escrituração so-
cial e acha-se dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 6.º

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

2 � A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � Ficam desde já designados gerentes, os sócios.
4 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
5 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em quaisquer actos

e contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente, em fian-
ças, penhores e letras de favor.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 25/20030805.
Deslocação da sede: Rua da Ilha dos Amores, 411.01-B, 2.º, direi-

to, freguesia de Santa Maria dos Olivais, Lisboa.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005952869

OLÍVIA MORALES � COSMÉTICA INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 718; identificação de pessoa colectiva n.º 502190280; nú-
mero e data da apresentação: 11 933/20030721.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2002565384

TORRADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8054/210328; identificação de pessoa colectiva n.º 500286140;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20031030.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 31 de Ju-
lho de 2003.

5 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002494754

SANQUALIS IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9039/990125; identificação de pessoa colectiva n.º 504482491;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/20030327.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 4/20030327.
Designação dos membros do conselho de administração, em 8 de

Fevereiro de 2003.
Período: quadriénio de 2003-2006.
Presidente � José Joaquim dos Reis Faria; vice-presidente � Carlos

Augusto Julião Gonçalves; vogal � Miguel Gomes Aguiar Pina San-
tiago, solteiro, maior, residente na Rua de Filipe da Mata, 24, 3.º,
esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002457492

SOFTLÂNDIA � SISTEMAS, COMPUTADORES
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 573/20020607; identificação de pessoa colectiva
n.º 503282812; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 2/
20031030.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto aos artigos 1.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade usa a firma SOFTLÂNDIA � Sistemas, Computado-
res e Gestão, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Sacadura Cabral,
34, 1.º, freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
da sociedade, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências ou outras formas de representação
social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma no valor nominal de 2750 euros
e outra no valor nominal de 2000 euros, ambas pertencentes ao sócio
Vítor Manuel Valente Lopes Dias e uma no valor nominal de 250 euros,
pertencente ao sócio Manuel João Appleton Temudo Barata.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002468133

VUMBA � PROJECTOS E INVESTIMENTOS
FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 433/20000602; identificação de pessoa colectiva n.º 505013126;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/
20031024.

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

Deslocação de sede: Avenida da Torre de Belém, 19, freguesia de
Santa Maria de Belém, Lisboa.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002457832

TVS � DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 080/730106; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500423504; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 26 e inscrição
n.º 29; números e data das apresentações: 9-10/20031024.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de José Eduardo Lourenço Correia
Andrade, Jorge Manuel Barata e de Maria Amélia Coelho das Neves
Ribeiro Ramos Mendes, por renúncia, em 19 de Setembro de 2003.

Certifico ainda que foi registada a seguinte designação:
Designação de gerentes, em 26 de Setembro de 2003.
Período: até 31 de Dezembro de 2003.
Gerentes � Alexandre Manuel Rodrigues Fernandes, casado, resi-

dente na Alameda de Fernão Lopes, 22, 2.º, esquerdo, Lisboa; Mário
Ernesto Malheiros dos Santos, casado, residente na Rua do Monsanto,
795, 1.º, Porto; e, Carla Maria Brito Lobato de Faria Capelo, casada,
residente na Praceta do Outeiro da Vela, 155, bloco A3, piso 0, apar-
tamento A, Cascais.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002457263

SOSAPEL � SOCIEDADE COMERCIAL DE PASTAS
E PAPÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 294/680416; identificação de pessoa colectiva
n.º 500274673; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 18/20031030.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de António Miguel Ramos Lopes da
Silva, por renúncia, em 1 de Março de 2002.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004286865

SOSAPEL � SOCIEDADE COMERCIAL DE PASTAS
E PAPÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 294/680416; identificação de pessoa colectiva
n.º 500274673; data da apresentação: 20030523.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004294566

SERVINAVE � SHIP�S ATTENDANCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 585/710908; identificação de pessoa colectiva
n.º 500246521; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 13; número e data
da apresentação: 8/20031024.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de José António Silva de Aguiar, por
renúncia, em 1 de Julho de 2003.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005790087

SERVIBAR � SERVIÇO DE BAR E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 574/850923; identificação de pessoa colectiva
n.º 501529799; inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 20/
20031029.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerente, em 20 de Outubro de 2003, de Maria Ângela
Pereira Sebastian.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006379011

S E E � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 508/860306; identificação de pessoa colectiva
n.º 501641467; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 23-24/20031029.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Paula Cristina Faria da Gama e
Castro, por renúncia, em 20 de Junho de 2003.

Certifico ainda que, foi registada a designação de gerente, em 30 de
Junho de 2003, de Fernanda Nogueira de Carvalho Luís.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004295503

RODOGESTE � GESTÃO DE POSTOS RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 136/870218; identificação de pessoa colectiva
n.º 501793127; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 35 e inscrição
n.º 38; números e data das apresentações: 11-12/20031024.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Jorge Manuel Barata, por renún-
cia, em 19 de Setembro de 2003.

Certifico ainda que foi registada a designação de gerente, em 26 de
Setembro de 2003, de Maria da Graça Carvalho da Costa Braga, sol-
teira, maior, residente na Rua da Barroca, 94, 4.º, direito, Lisboa.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002457255

SOLAR MAIS � ENERGIA E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 678/20030918; identificação de pessoa colectiva
n.º 506506100; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 27/
20031024.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerentes, em 20 de Setembro de 2003, de Mário Sérgio
Duarte Melo, Rui Pereira da Silva e Luís António Centeno Barroso.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002457670

SHAREINVESTMENT � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 749/20031013; identificação de pessoa colectiva n.º 506697592;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/20031013.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de SHAREINVESTMENT �
Sociedade Gestora de Participações Sociais, SGPS, S. A.
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Elina Guimarães, 1, CV-B,
concelho de Lisboa.

2 � Pode a administração deliberar a constituição ou a extinção
de quaisquer formas locais de representação, no país ou no estrangei-
ro, designadamente, sucursais, agências, delegações ou escritórios.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na gestão de participações sociais de outras
sociedades como forma indirecta de exercício de actividades econó-
micas.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá associar-se com quaisquer pessoas singulares ou
colectivas e adquirir ou alienar livremente participações no capital de
outras empresas, mesmo quando reguladas por leis especiais ou em
agrupamentos complementares de empresas e em associações em
participação, ainda que o objecto de umas e de outras não apresentem
nenhuma relação, directa ou indirecta, com o seu próprio objecto
social, e bem assim gerir a carteira de títulos que lhe pertença.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se todo rea-
lizado em dinheiro e nos diversos valores do activo e está dividido
em 10 000 acções do valor nominal de 5 euros cada.

2 � A administração fica desde já autorizada a proceder ao au-
mento de capital para 5 000 000 euros.

ARTIGO 6.º

As acções são representadas por títulos de 1, 10, 50, 100, 500,
1000, 10 000, 50 000, 100 000 e são ao portador devendo ser con-
vertidas em acções nominativas, conforme for deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá por deliberação da assembleia geral e nos ter-
mos previstos na lei, emitir obrigações e adquirir acções e obrigações
próprias e realizar sobre umas e outras, as operações que se mostra-
rem convenientes para a prossecução dos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � Os accionistas deliberam nos termos da lei, nomeadamente,
em assembleias gerais, regularmente convocadas e reunidas.

2 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário eleitos pela assembleia geral para cada quadriénio de
entre os accionistas ou outras pessoas, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral reúne em cada ano civil até 31 de Março,
sem prejuízo das demais reuniões que sejam convocadas a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
anterior;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração da sociedade, ma-

nifestando, se for caso disso, a sua desconfiança, relativamente aos
administradores e destituindo-os, ainda que tal não conste da respec-
tiva ordem de trabalhos;

d) Proceder às eleições que legal e estatutariamente lhe sejam atri-
buídas, ou aquelas que eventualmente se tornem necessárias por virtu-
de de ocorrências determinadas, nomeadamente, a prevista na parte
final da alínea anterior;

e) Estabelecer a remuneração dos administradores.
2 � Extraordinariamente, a assembleia geral reunirá sempre que o

administrador ou o fiscal único solicitem a sua convocação ao presi-
dente da mesa ou quando essa convocação for requerida por accionis-
tas em petição fundamentada e nos termos legalmente admitidos.

ARTIGO 10.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da
assembleia geral por um outro accionista, ou por um representante
legal, mediante carta dirigida ao presidente da mesa indicando nome,
domicílio do representante e data da assembleia.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral, poderá iniciar os seus trabalhos e delibera-
ções logo em primeira convocação, qualquer que seja o número de
accionistas presentes ou representados, salvo o disposto nos números
seguintes.

2 � Sobre matérias relacionadas directamente com fusão, cisão,
transformação, dissolução ou outros assuntos para os quais a lei exija
maioria qualificada devem estar presentes ou representados, accionis-
tas que detenham pelo menos, acções correspondentes a metade do
capital social, para que a assembleia possa iniciar os seus trabalhos e
deliberar logo em primeira convocatória.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração, composto por três membros, presidente e dois vogais,
eleitos em assembleia geral por quatro anos, podendo ser reeleitos
por uma ou mais vezes.

2 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo presidente, deliberará nos termos previstos no artigo 410.º
do Código das Sociedades Comerciais, não ficando obrigado a reuniões
periódicas.

3 � O conselho de administração poderá delegar num ou mais dos
seus membros a gestão corrente da sociedade, fixando os limites da
delegação.

ARTIGO 13.º

A gestão corrente dos negócios sociais é da competência do con-
selho de administração, ficando dispensado de prestação de caução
pelo exercício das respectivas funções, salvo deliberação contrária da
assembleia geral.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente Hermenegildo da Conceição Silva;
b) Pela assinatura dos administradores Cláudio Miguel Figueiredo

Rodrigues Silva e Filipa Adriana Figueiredo Rodrigues Silva;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do res-

pectivo mandato.

ARTIGO 15.º

Ao conselho de administração, compete representar e gerir a socie-
dade nos mais amplos termos em direito permitidos e nomeadamente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em árbitros;

b) Executar as deliberações da assembleia geral que não sejam con-
trárias à lei ou aos presentes estatutos;

c) Nomear procuradores ou mandatários inclusive nos termos do
artigo 256.º do Código Comercial, mesmo estranhos à sociedade, sem-
pre sem quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar ou de-
signar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, para o exercício de
cargos sociais em empresas participadas;

d) Cria, transferir ou suprimir quaisquer delegações, filiais, sucur-
sais, agências, escritórios ou outra forma de representação, em qual-
quer local do país ou do estrangeiro e definir-lhe as suas funções;

e) Providenciar sobre as faltas e impedimentos dos membros, e
escolher quem deva preencher as vagas até à primeira assembleia geral,
que deverá ratificar a nomeação ou escolher outros;

f) Alienar, locar ou onerar bens e direitos próprios;
g) Adquirir, alienar, onerar ou locar quaisquer direitos, bens imó-

veis ou móveis, incluindo-se, veículos motorizados, acções, quinhões,
quotas, participações, direitos sociais e obrigações;

h) Associar-se ou participar na constituição e formação de outras
empresas ou grupos económicos, ainda que com diferente objecto social
ou localizadas no estrangeiro, nos termos e condições que achar mais
conveniente;

i) Decidir sobre a forma de representação da sociedade, nos órgãos
sociais de empresas, singulares ou colectivas;

j) Fixar vencimentos e atribuir gratificações ou qualquer outra for-
ma de remuneração ou regalia às pessoas singulares ou colectivas,
previstas na alínea c) deste artigo;

l) Deliberar sobre assuntos que, nos termos da alínea h) deste arti-
go, lhe sejam questionadas pelos representantes da sociedade noutras
empresas, nomeada e expressamente quando nessas empresas esses
assuntos sejam resolvidos por quorum especial;

m) Abrir e movimentar contas bancárias.
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ARTIGO 16.º

A remuneração ou não remuneração do conselho de administra-
ção, será estabelecida anualmente pela assembleia geral, podendo a
mesma incidir sobre uma quota parte dos lucros da sociedade.

ARTIGO 17.º

A fiscalização dos negócios sociais, compete a um fiscal único eleito
pela assembleia geral, para exercer o seu mandato durante quatro
exercícios consecutivos podendo ser reeleito.

CAPÍTULO V

Amortização

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções nominativas nos termos
do artigo 347.º do Código das Sociedades Comerciais, nos seguintes casos:

a) Quando as acções tenham sido objecto de arresto, arrolamento,
penhora;

b) Quando na sequência de processo de divórcio e em sede de par-
tilha as acções tenham sido adjudicadas ao cônjuge não sócio;

c) Quando haja acordo com o titular.
2 � No caso das alíneas a) e b), o valor da amortização é o valor

nominal das acções, no caso da alínea c), o valor da amortização será
o do último balanço, excepto se outro valor for o acordado.

CAPÍTULO VI

Exercícios sociais e aplicação dos resultados

ARTIGO 19.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 20.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, terão a seguinte
aplicação:

a) 5% para reserva legal até que esta atinja o montante de 50% do
capital social;

b) Os quantitativos que a assembleia geral fixar para qualquer re-
serva;

c) O restante para dividendos aos accionistas.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 21.º

1 � A dissolução e liquidação da sociedade, rege-se pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 � Ao conselho de administração, compete proceder á liquidação
social, quando o contrário não for deliberado em assembleia geral.

Designação dos órgãos sociais, para o quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração: presidente � Hermenegildo da Concei-

ção Silva, casado, residente na Rua de Aquilino Ribeiro, 25, Marinha
Grande; vogais � Cláudio Miguel Figueiredo Rodrigues Silva, casado,
residente na Rua de Aquilino Ribeiro, 25, Marinha Grande e Filipa Adriana
Figueiredo Rodrigues, solteira, maior, residente com os anteriores.

Fiscal único: efectivo � Luís Guerra Marques, divorciado, residente
na Rua do Montepio XXI, 2.º, direito, Marinha Grande; suplente �
Luís Filipe Vicente Pinto, casado, residente na Avenida do Dr. José
Vareda, 9-F, Marinha Grande.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004298740

ZAGALI � COMÉRCIO DE CALÇADO E ACESSÓRIOS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 535/20020515; identificação de pessoa colectiva
n.º 506078639; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 37-38/20031021.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência, de Cláudia Sofia Martins Araújo Maia,
por renúncia, em 25 de Setembro de 2002.

Certifico ainda que foi registada a designação de gerente, por deli-
beração, de 25 de Setembro de 2003, de Ana Sofia Ramos Alves da
Conceição Rodrigues, casada, residente no Bairro Municipal do
Manjoeiro, Rua do Sol, 38, Loures.

5 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002456666

URBIPORTRAL � CONSTRUÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 322/860205; identificação de pessoa colectiva n.º 501581960;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 8/20031029.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 75 000 euros para 225 000 euros, tendo sido alte-
rado parcialmente o contrato quanto aos artigos 2.º e 3.º, que passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste nas seguintes activida-
des: urbanização de terrenos, construção de edifícios, compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos, gestão de imóveis, actividades de
contabilidade e consultoria para os negócios e a gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 225 000 euros, corres-
pondente à soma de três quotas de 75 000 euros, uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004295333

RHMAIS � INVESTIMETNOS E CONSULTORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 782/20031028; identificação de pessoa colectiva n.º 506723860;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20031028.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de RHMAIS � Investi-
mentos e Consultoria, S. A.

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Praça de Alvalade,
6, 12.º, freguesia de Alvalade, podendo esta ser alterada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação
do conselho de administração.

3 � O conselho de administração poderá abrir ou encerrar sucur-
sais, agências, filiais, delegações ou outras formas locais de represen-
tação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de
consultoria nas áreas económica, financeira, de marketing, de recur-
sos humanos e de gestão; gestão da carteira de participações sociais
de que a sociedade for titular; investimentos na área imobiliária, no-
meadamente, aquisição, para si ou para revenda, alienação, arrenda-
mento e locação de imóveis, gestão de bens imobiliários próprios ou
de terceiros; promoção e exploração de actividades turísticas e cultu-
rais; prestação de serviços conexos com as demais actividades sociais.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des, de direito nacional ou estrangeiro, com objecto idêntico ou dife-
rente do seu, sujeitas ou não a leis especiais.

3 � A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas,
nomeadamente para formar novas sociedades, agrupamentos comple-
mentares de empresas, agrupamentos europeus de interesse económi-
co, consórcios e associações em participação.
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ARTIGO 3.º

A duração da sociedade é por tempo ilimitado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente realiza-
do e divide-se em 50 000 acções do valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, ficando a cargo dos accionistas as respectivas despesas
de conversão.

3 � Poderão ser emitidos títulos de uma, três, cinco ou múltiplos
de cinco acções, devidamente assinadas por dois administradores,
podendo uma das assinaturas ser feita de chancela.

4 � A assembleia geral poderá exigir a qualquer accionista, presta-
ções acessórias até ao montante máximo de 2 000 000 euros, as quais
deverão ser efectuadas gratuitamente.

5 � A restituição das prestações acessórias está dependente da deli-
beração de assembleia geral, devidamente convocada para o efeito.

ARTIGO 5.º

1 � O conselho de administração, poderá aumentar o capital social,
por uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro, até ao montante de
2 000 000 euros, mediante parecer favorável do fiscal único.

2 � A limitação ou supressão do direito de preferência dos accio-
nistas nos aumentos de capital com entradas em dinheiro, só poderá
ser tomada por deliberação da assembleia geral, que reuna dois terços
dos votos correspondentes a todo o capital.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações de acordo com as disposições
legais aplicáveis e de qualquer das modalidades previstas na lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias, nos ter-
mos da lei, e realizar sobre elas todas as operações legalmente auto-
rizadas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que pos-
suam acções que confiram direito de voto e desde que as mesmas se
encontrem registadas em seu nome até 10 dias antes do dia que for
designado para a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral será convocada nos termos do artigo 377.º
do Código das Sociedades Comerciais e considerar-se-á regularmente
constituída em primeira convocatória, desde que se encontrem pre-
sentes ou devidamente representados accionistas detentores de acções
representativas de, pelo menos, 50% do capital social.

2 � As decisões da assembleia geral, serão tomadas por simples
maioria, salvo disposição legal em contrário.

ARTIGO 10.º

1 � A cada grupo de 10 acções, corresponde um voto, não haven-
do limitações de número de votos.

2 � É permitido o agrupamento de accionistas, nos termos legais,
para perfazerem o mínimo exigido para o efeito de tomarem parte
nas reuniões da assembleia.

3 � Qualquer accionista pode fazer-se representar na assembleia ge-
ral, por outro accionista ou por terceiro, através de procuração; os ac-
cionistas que sejam pessoas colectivas serão representados por pessoa in-
dividual, nomeada para o efeito pela respectiva administração ou direcção.

4 � As representações previstas no n.º 3 do presente artigo, deve-
rão ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por
simples carta.

5 � Os obrigacionistas não poderão assistir às assembleias gerais.

ARTIGO 11.º

1 � A mesa da assembleia geral, será constituída por um presiden-
te e por um secretário, podendo haver também um vice-presidente,
que poderão não ser accionistas.

2 � O presidente, o vice-presidente e o secretário da mesa da
assembleia geral, são eleitos pelos accionistas, em assembleia geral,
por um período de quatro anos.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração será composto por três, cinco
ou sete membros, que podem ser accionistas ou não, eleitos pela
assembleia geral, por períodos de quatro anos.

2 � A assembleia geral nomeará, entre os membros do conselho
de administração, o respectivo presidente.

3 � O conselho de administração poderá escolher entre os seus
membros um administrador-delegado.

ARTIGO 13.º

1 � O exercício de todos os poderes de administração e represen-
tação da sociedade, activa e passivamente, em juízo e fora dele, com-
pete ao conselho de administração.

2 � O conselho de administração tem poderes especiais para deli-
berar sobre as seguintes matérias: compra e venda de quaisquer bens
móveis, incluindo veículos automóveis; celebração de contratos de
locação financeira ou mobiliária.

3 � O conselho de administração, poderá delegar poderes espe-
ciais em algum ou alguns administradores para a resolução de deter-
minados assuntos.

4 � O conselho de administração poderá igualmente nomear man-
datários e procuradores da sociedade, para a prática de certos actos
ou categorias de actos.

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de quaisquer dois administradores; ou
b) Pela assinatura de qualquer administrador com poderes delega-

dos de acordo com o estatuído no n.º 3 do artigo anterior; ou
c) Pela assinatura de um mandatário ou procurador nomeado, nos

termos do n.º 4 do artigo 13.º, no âmbito dos poderes concedidos no
respectivo mandato.

2 � Em actos de mero expediente bastará a assinatura de um ad-
ministrador.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo presidente ou por dois administradores e, obrigatoriamen-
te, três vezes por ano.

2 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria de votos dos seus membros.

Fiscal único

ARTIGO 16.º

A fiscalização da sociedade, ficará a cargo de um fiscal único, elei-
to pela assembleia geral, juntamente com o fiscal único suplente, por
períodos de um ano.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 17.º

O balanço, organizado de acordo com os preceitos legais e as re-
gras usuais de boa contabilidade, será encerrado com referência a 31 de
Dezembro de cada ano.

ARTIGO 18.º

A assembleia que aprovar as contas deliberará se serão constituídas
outras reservas para além da reserva legal e qual a percentagem de
lucros a distribuir a qual poderá ser fixada em quantia inferior a 50%
do lucro distribuível.

ARTIGO 19.º

É permitida a reeleição, uma ou mais vezes, em todos os cargos
sociais.

ARTIGO 20.º

1 � A remuneração dos membros dos cargos sociais será fixada
em assembleia geral.
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2 � A assembleia geral poderá delegar a fixação das remunerações
numa comissão constituída por três membros por si nomeados.

Designação do conselho de administração, para o quadriénio de
2003-2006:

Presidente � Hélder José Mendonça Braz, casado, residente na
Avenida do Colégio Militar, 29, 7.º, direito, Lisboa; vogais � Rui
Manuel de Brito Oliveira Henriques, divorciado, residente na Rua do
Miradouro, 5, Lisboa; Ana Isabel Olim Fernandes Borges, casada, re-
sidente na Praça de Pasteur, 8, 7.º, direito, Lisboa; Rui Pedro Amadeu
de Albuquerque Santos Coelho, casado, residente na Avenida de
Columbano Bordalo Pinheiro, 57, 5.º, esquerdo, Lisboa; e, Miguel
Fernandes Braz, solteiro, maior, residente na Avenida do Colégio
Militar, 29, 7.º, direito, Lisboa.

Fiscal único (período de 2003):
Fiscal único: efectivo � Moreira, Valente & Associados, Socieda-

de de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua do Dr. Ricardo
Jorge, 55, 2.º, direito, Porto; suplente � Carlos de Jesus Pinto de
Carvalho, casado, residente na Rua de José Falcão, 190, 1.º, Porto,
revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002457158

SOCATIUCHA � MODAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 209/710520; identificação de pessoa colectiva n.º 500263221;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 28/20030708.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 14 963,93 euros e corresponde à soma das
quotas das sócias: uma do valor nominal de 12 968,74 euros, da sócia
Maria de Lurdes Figueiredo Monteiro de Lemos e uma do valor no-
minal de 1995,19 euros da sócia Maria Teresa Monteiro Marques de
Lemos Vargas.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004294531

SABETUDO � INFORMAÇÕES TELEFÓNICAS
E COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 780/20031027; identificação de pessoa colectiva n.º 506678105;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20031027.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SABETUDO � Informações
Telefónicas e Comerciais, L.da

2 � A sua sede é na Avenida do Infante Santo, 23, 2.º, direito,
freguesia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste em informações comerciais das
marcas, produtos e serviços das empresas e outros, via telefone ou
suporte digital.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, todo em dinheiro e inteiramente liberado, é
de 25 000 euros e corresponde à soma de seis quotas: sendo de

7500 euros, a quota pertencente à sócia Pereira & Brazão � Socie-
dade Imobiliária, L.da; 7500 euros, a quota pertencente à sócia Leon
& Sousa � Investimentos Imobiliários, L.da; 2500 euros, a quota per-
tencente ao sócio Aníbal Fernando Ribeiro Pereira; 2500 euros, a quota
pertencente à sócia Margarida Águas da Cruz Leon de Sousa; de
2500 euros, a quota pertencente à sócia Paula Maria de Jesus Madureira
Valente; e de 2500 euros, a quota pertencente à sócia Ana Maria da
Silva Paulo de Andrade Sabbo.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital até ao montante de 250 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a Aníbal Fernando Ri-
beiro Pereira e a Margarida Águas da Cruz Leon de Sousa.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002452806

RAMALHETE � ESTABELECIMENTO DE LEILÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 026/861001; identificação de pessoa colectiva n.º 501721185;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 16/301024.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 112 230 euros, dividido em três quotas
iguais de 37 410 euros, do sócio Jorge Manuel Pereira Cardoso Lou-
reiro.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, activa e passivamente, fica a cargo do
sócio Jorge Manuel Pereira Cardoso Loureiro que, fica nomeado ge-
rente, obrigando-se a sociedade em todos os seus actos e contratos,
com a sua intervenção.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002457620

VIANEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 20 953/491222; identificação de pessoa colectiva n.º 500501653;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 20/20031028.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
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3000 euros, pertencente à sócia Adélia Nunes Loureiro Ribeiro e outra
do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Maria de Fáti-
ma dos Santos Luís Gomes.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004294540

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DA MITRENA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 621/791218; identificação de pessoa colectiva n.º 500926913;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 7-8/081028.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador Luís Carreira Baeta, por re-
núncia, em 31 de Agosto de 2003.

Certifico ainda que foi registada a designação de administrador, em
30 de Setembro de 2003.

Período: até ao final do mandato em curso de 2001-2003, de Luís
Manuel Figueiredo Dias, divorciado, residente na Urbanização da Fá-
brica da Pólvora, lote NC2, núcleo 1, 1.º, direito, Barcarena.

Certifico ainda que, em 28 de Outubro de 2003, ficaram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002457921

S. A. H. L. � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
DE HOTÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 33 617/630109; identificação de pessoa colectiva n.º 501091840;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 50/20031017.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 100 000 euros para 105 000 euros, tendo sido al-
terado parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
constantes do activo social, é de 105 000 euros e corresponde à soma
de três quotas iguais, do valor nominal de 35 000 euros cada, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Armando do Carmo Fernandes,
Cesário Pereira Filipe e Jorge Simões Duarte.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004282614

SOBRESOLO � ESTUDOS E PROJECTOS
E ARQUITECTURA PAISAGISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9178/990405; identificação de pessoa colectiva
n.º 504605453; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/
20031029.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 3 de Outu-
bro de 2003.

5 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004295490

SERVIBANCA � EMPRESA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22/960904; identificação de pessoa colectiva n.º 503705373;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 19/20031009.

Certifico que, com relação ao agrupamento complementar de em-
presas em epígrafe, foi registada a deliberação de novas agrupadas e foi
alterado parcialmente o contrato quanto às cláusulas 3.ª n.º 1, 6.ª n.º 1,
8.ª n.º 2, 9.ª n.º 2 e 12.ª, que passam a ter a seguinte redacção:

CLÁUSULA 3.ª

Capital e participação

1 � O Agrupamento possui capital próprio, no valor de
258 250 euros, integralmente subscrito e realizado pelos agrupados,
em numerário, nos valores a seguir mencionados:

Banco Comercial Português, S. A., 129 500 euros;
Banco de Investimento Imobiliário, S. A, 7500 euros;
BCP Investimento � Banco Comercial Português de Investi-

mento, S. A., 65 750 euros;
Banco Expresso Atlântico, S. A., 7500 euros;
OCIDENTAL � Companhia Portuguesa de Seguros, S. A., 750 euros;
OCIDENTAL � Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S. A.,

750 euros;
ICI � Companhia de Seguros, Comércio e Indústria, S. A., 750 euros;
Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S. A., 750 euros;
CRÉDIBANCO � Banco de Crédito Pessoal, S. A., 7500 euros;
Auto Gere � Companhia Portuguesa de Seguros, S. A., 750 euros;
Seguro Directo Gere � Companhia de Seguros, S. A., 750 euros;
AF Investimentos, SGPS, Sociedade Unipessoal, L.da, 750 euros;
AF Investimentos, Fundos Imobiliários, S. A., 750 euros;
AF Investimentos, Fundos Mobiliários, S. A., 750 euros;
IT Car � Aluguer e Comércio de Automóveis, S. A., 750 euros;
Interbanco, S. A., 7500 euros;
UNILOG � Aluguer de Longa Duração, S. A., 750 euros;
Corretoresgest, SGPS, S. A., 750 euros;
Luso Atlântico � Aluguer de Viaturas, S. A., 750 euros;
BCP Leasing, S. A., 750 euros;
Leasefactor, SGPS, S. A., 750 euros;
Seguros e Pensões Gere, SGPS, S. A., 750 euros;
AF Investimentos, Gestão de Patrimónios, S. A., 750 euros;
Império Imobiliária � Sociedade de Gestão e Investimento

Imobiliário, S. A., 750 euros;
Imobiliário, S. A., 750 euros;
BCP Capital � Sociedade de Capital de Risco, S. A., 750 euros;
Império Bonança � Companhia de Seguros, S. A., 750 euros;
Pensões Gere � Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S. A.,

750 euros;
Banco ActivoBank (Portugal), S. A., 7500 euros;
VSC � Aluguer de Veículos Sem Condutor, L.da, 750 euros;
Cisf Veículos � Sociedade de Aluguer, L.da, 750 euros;
BCP Assessores Financeiros, L.da, 750 euros;
F & C Portugal � Gestão de Patrimónios, S. A., 750 euros;
Servimédia, SGFTC, S. A., 750 euros;
BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal, SGPS, L.da, 750 euros;
BCP Participações Financeiras, SGPS, Sociedade Unipessoal, L.da,

750 euros;
BCP Bank & Trust, L.da, 750 euros;
BCP Teleserviços � Serviços de Comércio Electrónico, S. A.,

750 euros;
SERVITRUST � Trust and Management Services, S. A., 750 euros;
Fundação Banco Comercial Português, 750 euros;
IMPERGESTO � Assistência e Serviços, S. A., 750 euros; e
Luso Atlântica � Mediadora de Seguros, S. A., 750 euros.
2 � [...]

CLÁUSULA 6.ª

Administração

1 � A administração do Agrupamento, dispensada de caução e
remunerada ou não, conforme for deliberado pelas empresas agrupa-
das, será exercida por um número ímpar de membros, num mínimo
de três e num máximo de 15, eleitos por proposta do agrupado Ban-
co Comercial Português, pela assembleia geral que designará o presi-
dente e vice-presidente.

2 � [...]
3 � [...]
4 � [...]
5 � [...]
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CLÁUSULA 8.ª

Admissão de novos membros

1 � [...]
2 � A admissão de novos membros, a fixação da respectiva percen-

tagem de participação e subscrição de capital, dependem de delibera-
ção da assembleia geral tomada por simples maioria, com o voto
favorável do Banco Comercial Português, S. A.

CLÁUSULA 9.ª

Exoneração de membros do Agrupamento

1 � [...]
2 � O capital correspondente ao agrupado exonerado será adqui-

rido pelo Banco Comercial Português, S. A., com o consequente acrés-
cimo da sua participação proporcionalmente à percentagem do exo-
nerado nas obrigações do Agrupamento.

CLÁUSULA 12.ª

Organização interna do Agrupamento

A organização interna do Agrupamento e as relações com e entre os
seus membros poderá reger-se naquilo que não prevejam os presentes
estatutos, por regulamentos internos que, aprovados em assembleia geral
com o voto favorável do Banco Comercial Português, serão obrigató-
rios para todos os membros do Agrupamento e deverão, no respectivo
conteúdo, ter sempre presente a actividade económica do conjunto das
empresas directa ou indirectamente participadas pelo Banco Comercial
Português, para a qual o Agrupamento serve de complemento.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004299479

TECH4CABLE � TECNOLOGIA PARA CABO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 127/20010118; identificação de pessoa colectiva n.º 505080206;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20031023.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Duarte Vieira Pestana Vasconce-
los, por renúncia, em 18 de Setembro de 2003.

5 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002457506

WEB TOOLS � COMÉRCIO DE SOFTWARE,
FORMAÇÃO E CONSULTORIA DE GESTÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8234/980330; identificação de pessoa colectiva n.º 504127489;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 28/20031027.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 23 de Agosto
de 2003.

5 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004329920

SONOFABRIL � FABRICO DE EQUIPAMENTOS
AMBIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 687/20030922; identificação de pessoa colectiva n.º 503406260;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/20030922.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 2.º, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida de Fontes Pereira de Melo,
15, 2.º, em Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira, ficando a

gerência autorizada a deslocá-la dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, a criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro, com dispensa em todos os casos, de prévia deliberação dos sócios.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004294523

VIRALCONTROL � PRODUTOS HOSPITALARES
E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7101/961104; identificação de pessoa colectiva n.º 503748439;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 29/20031024.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 23 de Se-
tembro de 2003.

5 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004282320

WALFREDO SANGAREUA DE LA CAVALLERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 656; identificação de pessoa colectiva n.º 500301719; nú-
mero e data da apresentação: 16 990/20031110.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2002717940

TRI-ESSE, ARTIGOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 744; identificação de pessoa colectiva n.º 500290083; nú-
mero e data da apresentação: 16 993/20031110.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2004268425

SOPRODILAUTO � SOCIEDADE DE PRODUTOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 876; identificação de pessoa colectiva n.º 501490094; nú-
mero e data da apresentação: 17 003/20031110.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2006379208

VATIMIO � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4501; identificação de pessoa colectiva n.º 503457582; núme-
ro e data da apresentação: 17 004/20031110.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2006379143

SILVACOS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6901; identificação de pessoa colectiva n.º 503817627; núme-
ro e data da apresentação: 17 007/20031110.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2000429661

STRATEGIC PARTNERS � CONSULTADORIA
ECONÓMICA FINANCEIRA E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 306/20020221; identificação de pessoa colectiva n.º 505936917;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/20031030.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte redacção:

Designação de secretário, em 10 de Janeiro de 2003.
Secretário: efectivo � João Neves Veloso, casado, residente na

Avenida da República, 47, 3.º, direito, Lisboa; suplente � José Moreira
Pires, divorciado, residente na morada anterior.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 3, apresentação n.º 9/20031030.
Dissolução e liquidação da sociedade, tendo sido as contas aprova-

das, em 10 de Janeiro de 2003.

5 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000243042

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MARCAIS � RESTAURAÇÃO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7325/980706; identificação de pessoa colectiva n.º 504202600;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 31/20020801.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 13 800 euros, tendo o artigo 6.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrituração, é de 13 800 euros e corresponde
à soma de cinco quotas: uma do valor nominal de 7573,42 euros e
outra do valor nominal de 597,90 euros, pertencentes à sócia Whistle,
Ltd.; uma do valor nominal de 4680,96 euros, pertencente à sócia
Chiltern Hills Co., Ltd.; uma do valor nominal de 498,80 euros, per-
tencente ao sócio Carlos Paiva de Andrade Reis; e, uma do valor
nominal de 448,92 euros, pertencente a Carlos Paiva de Andrade Reis
e Maria da Conceição Teixeira de Almeida Lima, em comum e sem
determinação, de parte ou direito.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000243103

PRRC � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5957/970210; identificação de pessoa colectiva n.º 503820300;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 32/20020801.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 6 de Novembro de 2000.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000243102

CIMPOR INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 69 537/880929; identificação de pessoa colectiva n.º 502044306;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 24/20020726.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 3.º, 4.º, 11.º n.º 1 alínea e) e 12.º da sociedade em epígrafe, os
quais passam a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO II
Capital acções, obrigações e prestações suplementares

ARTIGO 3.º

1 � [...]
2 � [...]
3 � [...]
4 � Podem ser exigidas a todos os accionistas prestações suple-

mentares até ao montante global igual ao quíntuplo do capital social.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por órgãos: a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o conselho fiscal ou o fiscal único.

SECÇÃO III

Conselho fiscal ou fiscal único

ARTIGO 12.º

A fiscalização dos negócios sociais compete a um conselho fiscal,
constituído por três membros efectivos e por um suplente ou a um
fiscal único e suplente, eleitos pela assembleia geral por um período
não superior a quatro anos. Um dos vogais efectivos e o vogal su-
plente do conselho fiscal ou o fiscal único e suplente, serão revisores
oficiais de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade fica obrigada, nos seus actos e contratos, pela
forma seguinte:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) Pela assinatura de um administrador e de um procurador.
2 � [...]
3 � [...]

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000243101

COMA DE PALITO, COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 857/880701; identificação de pessoa colectiva n.º 502015462;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação. 7/20011026.
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Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondendo à soma de cinco quotas: duas de 1250 euros e
uma de 750 euros, pertencente à sócia Maria Isabel da Costa Pinto de
Sousa Ribeiro Marcelino e uma de 1250 euros e outra de 500 euros,
pertencente à sócia Lucinda Mariana Ribeiro Limpo da Costa Levy.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000243100

CAIXA � BANCO DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 081/871117; identificação de pessoa colectiva n.º 501898417;
inscrição n.º 40; número e data da apresentação: 20/20020626.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 40, apresentação n.º 20/20020626.
Projecto de fusão, por incorporação, mediante a transferência glo-

bal do património da sociedade Caixa Valores � Sociedade Financei-
ra de Corretagem (DEALER), S. A., com sede na Rua de Barata Sal-
gueiro, 33, 5.º, Lisboa, para a sociedade incorporante CAIXA � Banco
de Investimento, S. A.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000243099

MANUEL MESTRE � COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 897/870603; identificação de pessoa colectiva n.º 501839682;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 45/20020729.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 3, apresentação n.º 45/20020729.
Deslocação da sede para a Praceta do Dr. Nuno Pinheiro Torres,

3, C, freguesia de Benfica, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000243098

C. T. H. A. C. � CENTRO TÉCNICO DE HIDRÁULICA
E AR COMPRIMIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 260/841112; identificação de pessoa colectiva n.º 501487000;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32/20020718.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 25 000 euros, tendo os artigos 3.º e 4.º ficado com
a seguinte redacção:

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 cada uma e uma de cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � São gerentes os sócios Joaquim Eduardo Soares e José da Sil-
va, já designados.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000243097

CHURRASQUEIRA CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 701/800118; identificação de pessoa colectiva n.º 500918783;
inscrição n.º 3, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e datas das apresentações: 17/20020321 e 12 e 13/20020725.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 12/20020725.
Cessação de funções dos gerentes Alberto Lago da Silva e Alberto

Sena da Silva, por terem renunciado, em 26 de Abril de 2002.
Certifico ainda que foi registada a alteração do contrato quanto

aos artigos 4.º, 5.º e 7.º n.os 1 e 2 da sociedade em epígrafe, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos demais valores sociais constantes da escrituração e está
dividido em três quotas: sendo uma de 2000 euros, pertencente ao sócio
José Clemente Campos; uma de 1500 euros, pertencente ao sócio Hugo
José Vicente Campos; e, uma de 1500 euros, pertencente ao sócio
José Miguel Vicente Campos.

5.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 50 000 euros, por deliberação unânime dos sócios, que
também podem fazer à sociedade, os suprimentos de que esta careça,
nas condições que venham a ser acordadas.

7.º

1 � Mantém-se gerente o sócio José Clemente Campos.
2 � Para obrigar a sociedade é suficiente que os respectivos actos

e documentos, sejam em nome dela assinados por um gerente.
3 � [...]
4 � [...]

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000243096

PAULINO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 387/770411; identificação de pessoa colectiva
n.º 500617350; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 38 e 39/20020729.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição das inscrições aci-
ma referidas:

Inscrição n.º 8, averbamento n.º 2, apresentação n.º 38/20020729.
Cessação de funções do gerente Gualdim Augusto Barreiros Sarai-

va, por ter renunciado, em 24 de Julho de 2002.
Inscrição n.º 11, apresentação n.º 39/20020729.
Nomeação de gerente, por deliberação de 24 de Julho de 2002, de

António Francisco Zorro Boteta.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000243094
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M. L. PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 908/750401; identificação de pessoa colectiva
n.º 500376530; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 27/
20020724.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
para 400 000$ para 5000 euros, tento o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes na escrituração social e di-
vide-se em duas quotas: uma de 3750 euros, da sócia Helena do Rosá-
rio Gonçalves Morgado Correia de Nazaré e Melo e uma de
1250 euros, do sócio Rodrigo Morgado de Nazaré e Melo.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000243093

MANUEL SANTOS & J. ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 515/740214; identificação de pessoa colectiva n.º 500180687;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 34/20020729.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 10, apresentação n.º 34/20020729.
Nomeação de gerente, por deliberação de 2 de Junho de 2002, de

José Manuel António Alves, residente na Praceta de São Pedro Telmo,
8, 3.º, direito, Peniche.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000243092

P. M. � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO TURÍSTICA
E HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 799/910716; identificação de pessoa colectiva n.º 502592974;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 187/20020328.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 450 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas: duas de
1666,67 euros, pertencentes aos sócios Pedro Augusto Borges de Lima
Palma Moreira e Maria Teresa Borges de Lima Palma Moreira Alves
e outra de 1666,66 euros, pertencente à sócia Isabel Borges de Lima
Palma Moreira de Santana Paula.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004333596

MYJOBS, EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 463/20030624; identificação de pessoa colectiva
n.º 506569128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20030624.

Certifico que entre:
1.º António José Picanço dos Santos; e
2.º Francisco Amaral Jorge,

em representação e na qualidade de administradores da sociedade anó-
nima Supletivo, SGPS, S. A., com sede na Avenida de António Augusto
de Aguiar, 22, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de São Sebastião da
Pedreira, em Lisboa, com o número de identificação de pessoa colec-
tiva 506465675, matriculada na  Conservatória do Registo Comer-
cial de Lisboa sob o n.º 13 218, com o capital social de 350 000 euros,
qualidade e poderes para este acto que verifiquei por uma certidão
passada pela dita Conservatória, de que arquivo, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MYJOBS, Empresa de Trabalho
Temporário, L.da e tem a sua sede na Avenida de António Augusto de
Aguiar, 22, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pe-
dreira, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mudar a
sua sede quando julgar conveniente aos seus interesses, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e poderá ainda criar,
transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou qualquer ou-
tra forma de representação da sociedade, em qualquer parte do terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a selecção, orientação e formação
profissional, consultoria e gestão de recursos humanos e actividade de
cedência temporária de trabalhadores para utilização de terceiros
utilizadores.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 150 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 142 500 euros, pertencente à sócia
Supletivo, SGPS, S. A.; e outra do valor nominal de 7500 euros, per-
tencente ao sócio António José Picanço dos Santos, encontrando-se
realizado em dinheiro, apenas quanto a 75 000 euros, em virtude de
cada sócio ter realizado apenas metade da sua participação, devendo
o restante ser realizado, igualmente em dinheiro, no prazo de cinco
anos a contar de hoje, em virtude de cada sócio realizar apenas me-
tade da sua entrada.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, consoante for
deliberado em assembleia geral e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelos gerentes que vierem
a ser designados pela referida assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária a assinatura de dois gerentes ou de um gerente e um pro-
curador da sociedade.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, o sócio António José
Picanço dos Santos e os não sócios Francisco Amaral Jorge, já iden-
tificado e João Adérito Amaral Jorge, casado, residente na Rua de
Sacadura Cabral, 12, 6.º, esquerdo, em Amadora.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios, é livremente permitida. Na cessão
de quotas a estranhos, têm a preferência a sociedade em primeiro lugar
e os sócios, em segundo.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas por meio de cartas registadas com, pelo me-
nos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004333626

PRF � SOCIEDADE DE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 063/20030305; identificação de pessoa colectiva
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n.º 506433412; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20030305.

Certifico que, entre:
1.º Paulo dos Reis Ferreira; e
2.º Mário João Braz,

foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PRF � Sociedade de Publica-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de Marconi,
4, 5.º, esquerdo, freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em editora de jornais, revistas e
livros e sua comercialização e distribuição.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 49 500 euros, titulada pelo sócio
Paulo dos Reis Ferreira e outra do valor nominal de 500 euros, titu-
lada pelo sócio Mário João Braz.

O capital social encontra-se realizado em dinheiro quanto a
25 000 euros, em virtude de cada sócio ter realizado apenas metade
da sua quota, devendo o remanescente ser realizado no prazo de um
ano a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Paulo dos Reis Ferreira.

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, devendo no caso de haver mais do
que um preferente, a quota ser dividida entre eles, na proporção das
quotas de que então sejam titulares, salvo acordo em contrário.

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 deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas através de carta registada, dirigida aos sócios
com a antecedência de, pelo menos, 15 dias.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2005103942

MOSAICOS IDEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3231/080326; identificação de pessoa colectiva n.º 500197776;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 7 e 8/20020801.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 6, averbamento n.º 1, apresentação n.º 7/20020801.
Cessação de funções do gerente Inácio Monteiro, por ter renunci-

ado, em 26 de Julho de 2002.
Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos

artigos 3.º e 7.º da sociedade, em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000,01 euros e corresponde
à soma de três quotas iguais de 1666,67 euros cada uma, pertencendo
duas ao sócio José Manuel Ramos Serrano e outra ao sócio Marco
Paulo Negreiros Ramos Serrano.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

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

3 � São gerentes, os sócios José Manuel Ramos Serrano e Marco
Paulo Negreiros Ramos Serrano, já designados.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004333570

COLARINHA � SOCIEDADE DE ESTUDOS
E MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 957/660722; identificação de pessoa colectiva
n.º 500066540; número e data da apresentação: 14 274/20020906.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2000970702

PSITEAM � SERVIÇOS INTEGRADOS DE PSICOLOGIA
E SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 881/20010111; identificação de pessoa colectiva
n.º 505175355; número e data da apresentação: 1862/20030429.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2004333650

MUNDINTER � INTERCÂMBIO MUNDIAL DE COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 22 667/531013; identificação de pessoa colectiva
n.º 500199906; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 28, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 30 e inscrição n.º 31; números e data das
apresentações: 11 e 12/20030819.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição das inscrições aci-
ma referidas:

Inscrição n.º 28, averbamento n.º 3, apresentação n.º 11/20030819.
Cessação de funções do administrador Manuel Augusto Lopes de

Lemos, por ter renunciado, em 19 de Junho de 2002.
Inscrição n.º 30, averbamento n.º 1 of., apresentação n.º 11/

20030819.
Cessação de funções do membro do conselho fiscal, Ricardo Bruno

Cardoso Amantes, por ter renunciado, em 7 de Janeiro de 2003.
Inscrição n.º 31, apresentação n.º 12/20030819.
Nomeação de membros dos órgãos sociais:
Membro do conselho de administração, por deliberação de 31 de

Março de 2003, que ratificou a cooptação de 21 de Janeiro de 2003,
de Ricardo Bruno Cardoso Amantes.

Membro do conselho fiscal, por deliberação de 31 de Março de 2003,
de Maria Filomena Vieira Correia Marques de Oliveira, casada, resi-
dente na Rua do Salitre, 165, Lisboa.

Prazo da nomeação: quadriénio em curso de 2000-2003.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2005065706

PRODUÇÕES FICTÍCIAS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 788/20031021; identificação de pessoa colectiva n.º 506724492;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/20031021.

Certifico que, Nuno Artur Neves Melo da Silva, solteiro, maior,
natural da freguesia de Campolide, concelho de Lisboa, com domicí-
lio profissional na Travessa da Fábrica dos Pentes, 27, rés-do-chão,
em Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 6065240, datado de
27 de Dezembro de 2001, emitido em Lisboa, pelos serviços de Iden-
tificação Civil, número de identificação fiscal 187628246, que outor-
ga por si e ainda como administrador único da sociedade anónima
Produções Fictícias, S. A., número de identificação de pessoa colecti-
va 503793736, com sede na Travessa da Fábrica dos Pentes, 27, rés-
-do-chão, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa, com o capi-
tal social de 70 000 euros, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa sob o n.º 5786, conforme verifiquei pela certi-
dão passada pela referida Conservatória, certificada pela advogada
Maria Mateus Pinto, que arquivo, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I
Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 � A sociedade, constituída sob a forma de sociedade por quotas
e por tempo indeterminado, denominada Produções Fictícias,
SGPS, L.da, tem a sede social na Travessa da Fábrica dos Pentes, 27,
rés-do-chão, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

2 � A sociedade poderá, por deliberação da gerência, mudar a sede da
sociedade e criar, transferir ou encerrar outros estabelecimentos, sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação social, no
País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto: a gestão de participações sociais de
outras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar noutras sociedades de responsabili-
dade limitada ou ilimitada, de objecto igual ou diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas, consórcios, associações em participação e se-
melhantes.

CAPÍTULO II

Capital social e quotas

ARTIGO 4.º

Capital social e sua representação

1 � O capital social, no valor global de 5000 euros, é representa-
do pelas seguintes quotas: uma de 250 euros, de que é titular o sócio
Nuno Artur Neves Melo da Silva e uma de 4750 euros, de que é titu-
lar a sócia Produções Fictícias, S. A.

2 � As entradas dos sócios encontram-se integralmente realizadas
em dinheiro.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas carece de consentimento da sociedade.
2 � Na cessão de quotas há direito de preferência do outro sócio,

em primeiro lugar e da sociedade, em segundo.
3 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, deverá comunicar essa

intenção, por escrito ou outro sócio, com todas as condições da ces-
são assim como a identificação do pretendido cessionário.

4 � O sócio deverá exercer o seu direito no prazo de 15 dias a
partir da recepção dessa comunicação escrita.

5 � Se o sócio exercer o direito de preferência, o cedente deverá
comunicar tal facto à sociedade, por carta registada com aviso de
recepção, descrevendo as condições da cessão, para que esta possa
prestar o seu consentimento no prazo máximo de 60 dias a partir da
recepção dessa data. Se nada for comunicado ao sócio nesse prazo,
ter-se-á por consentida a cessão.

6 � No caso do sócio não exercer o direito de preferência, o só-
cio cedente deverá comunicar à sociedade, por carta registada com
aviso de recepção, as condições da cessão e a pessoa do pretendente
cessionário. A sociedade deverá exercer o seu direito de preferência,
ou conceder ou recusar o seu consentimento à cessão, no prazo má-
ximo de 60 dias. Se nada comunicar ao sócio nesse prazo é este livre
de concretizar a cessão, considerando-se que a sociedade não exerceu
o seu direito de preferência e consentiu na cessão.

7 � Se a sociedade quiser recusar o consentimento à cessão, deve-
rá apresentar uma proposta de amortização ou aquisição da quota pelo
mesmo valor contido no projecto de cessão comunicado pelo sócio;
este deve aceitar expressamente essa proposta no prazo de 15 dias,
sob pena de se considerar definitiva a recusa.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar uma quota desde que:
a) Exista acordo do respectivo titular;
b) Qualquer quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou de alguma

forma apreendida judicialmente;
c) Seja declarada a falência, insolvência ou interdição de qualquer

sócio.
2 � A deliberação sobre a amortização deve ser tomada no prazo

de 90 dias a partir do conhecimento do facto pressuposto da amorti-
zação pela sociedade.

3 � A contrapartida da amortização, salvo disposição legal impe-
rativa, em sentido contrário, será o valor da quota determinada no
último balanço efectuado.

4 � O pagamento dessa contrapartida será efectuado em quatro
prestações trimestrais, iguais e sucessivas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Convocação da assembleia geral

A assembleia geral será convocada pelo gerente, por carta regista-
da dirigida aos sócios, expedida com a antecedência mínima de 15 dias.
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ARTIGO 8.º

Representação e formas de deliberação

1 � Os sócios poderão fazer-se representar por qualquer pessoa,
mediante carta dirigida à assembleia geral.

2 � É lícito aos sócios acordar que as deliberações sejam tomadas
por voto escrito mediante proposta concreta de deliberação por par-
te do gerente.

ARTIGO 9.º

Derrogação de preceitos dispositivos

Por meio de deliberação dos sócios, podem ser derrogados os pre-
ceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

SECÇÃO II

Gerência

ARTIGO 10.º

Composição

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
compete a um gerente, eleito pela assembleia geral, por um período
de três anos, podendo ser reeleito.

ARTIGO 11.º

Competência

1 � Compete ao gerente a prática de todos os actos que forem
necessários ou convenientes para a realização do objecto social.

2 � O gerente pode deliberar sobre a alienação ou oneração de
bens imóveis e a alienação, oneração ou locação do estabelecimento.

3 � O gerente pode deliberar sobre a subscrição ou aquisição de
participações noutras sociedades e a sua alienação ou oneração.

ARTIGO 12.º

Delegação de poderes

O gerente poderá constituir mandatários da sociedade para a práti-
ca de determinados actos.

ARTIGO 13.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente, com a indicação
dessa qualidade ou por um ou mais mandatários, dentro dos poderes
que lhe tiverem sido conferidos.

SECÇÃO III

Revisor oficial de contas

ARTIGO 14.º

Exame das contas da sociedade

O exame de contas da sociedade, será efectuado por um revisor
oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas,
designados pela assembleia geral por um período não superior a três
anos, podendo ser reeleitos.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 15.º

Relatório de gestão e contas de exercício

Anualmente, o gerente deverá convocar a assembleia geral, a reu-
nir até ao dia 31 de Março de cada ano, para aprovação das contas
anuais do relatório de gestão e da proposta de distribuição dos lucros
do ano findo.

ARTIGO 16.º

Aplicação dos resultados apurados

Depois de deduzidas as reservas livres, os lucros terão o destino que
for deliberado pelos sócios.

ARTIGO 17.º

Utilização do capital realizado

O gerente fica desde já, autorizado a levantar o capital realizado e
a utilizar o mesmo para suportar as despesas de constituição e registo
da sociedade e início da respectiva actividade.

ARTIGO 18.º

Titulares de órgãos sociais

Os titulares dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005, são os
seguintes:

Gerente: Nuno Artur Neves Melo da Silva.
Revisor oficial de contas: Sousa Santos e Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, n.º 152, representada por José Sousa
Santos, revisor oficial de contas n.º 804.

ARTIGO 19.º

Foro competente

Para todos os litígios que surjam entre os sócios ou entre estes e a
sociedade, relacionados com a actividade societária ou com a exe-
cução e interpretação do presente pacto fica estipulado o foro da
Comarca de Lisboa.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004333642

MANUEL BARATA CORTEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 220/20030502; identificação de pessoa colectiva n.º 500470731;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 24/20030502.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 1.º (corpo) da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Barata Cortez, L.da e tem a sua
sede na Rua do Engenheiro Nobre Guedes, 8, rés-do-chão, esquerdo,
em Lisboa, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e criar fi-
liais, sucursais ou outras formas de representação social, em qualquer
parte do território nacional.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001133413

CORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA
GESTÃO DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 502/20030703; identificação de pessoa colectiva
n.º 506403335; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 64/
20030703.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Corporação Imobiliária � Gestão
de Activos Imobiliários, S. A., tem a sua sede na Rua de Latino Coe-
lho, 50, 2.º, direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho
de Lisboa, e pode ser transferida por simples deliberação do conselho
de administração, para qualquer outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

2 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação do conse-
lho de administração, criar dentro ou fora do País, sucursais, agênci-
as, filiais ou delegações ou quaisquer formas de representação, bem
como promover o seu respectivo encerramento.

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade consiste em:
1) Gestão de activos imobiliários;
2) Planeamento, promoção e gestão de investimentos imobiliários;
3) Gestão e fiscalização de obras.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, representado por
100 000 acções, com o valor nominal de 1 euro cada uma e encon-
tra-se integralmente subscrito e realizado.

2 � As acções são ao portador não registadas.
3 � O capital social será materializado em títulos de 1, 10, 100,

1000 e 10 000 acções.

ARTIGO 4.º

1 � A assembleia geral representa a universalidade dos accionistas.
2 � O conselho de administração e o fiscal único, têm o direito de

assistir e participar nas assembleias gerais, sem direito a voto nessas
qualidades.

3 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 5.º

Os accionistas com direito a participar na assembleia geral, pode-
rão fazer-se representar por outro accionistas que, também por direi-
to próprio faça parte da mesma, mediante procuração ou simples carta
dirigida ao presidente da mesa, identificando o mandatário e especifi-
cando a que reunião se destina.

ARTIGO 6.º

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez por ano,
no primeiro trimestre.

2 � A assembleia geral reunirá extraordinariamente nos termos
estipulados na lei, sempre que o conselho de administração ou accio-
nistas que representem, pelo menos, 10% do capital social, o solici-
tem, podendo ainda o fiscal único convocar a assembleia geral sem-
pre que o julgue conveniente.

ARTIGO 7.º

1 � A mesa da assembleia geral, será constituída por um presiden-
te e um secretário, eleitos entre os accionistas ou não, sendo permi-
tida a reeleição.

2 � Compete ao presidente da mesa convocar a assembleia e diri-
gir as reuniões.

3 � Na falta ou não de comparência das pessoas referidas no
n.º 1 deste artigo, servirá de presidente da mesa da assembleia geral, o
representante do accionista que tiver o maior número de acções e de
secretário, um outro accionista presente designado por aquele.

ARTIGO 8.º

As deliberação da assembleia geral, serão tomadas por maioria de
votos dos accionistas presentes ou representados, salvo quando a lei
exigir maior número.

ARTIGO 9.º

1 � A administração da sociedade cabe a um conselho de adminis-
tração, composto por três ou cinco membros, designados em
assembleia geral, sendo um presidente, e dois ou quatro vogais, po-
dendo um dos vogais exercer as funções de administrador-delegado.

2 � Os membros do conselho de administração, poderão mediante
deliberação da assembleia geral, ser dispensados de caução.

ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que o interesse
da sociedade o exija, ordinariamente, segundo a periodicidade que ele
próprio fixar, e extraordinariamente, mediante convocação escrita
do seu presidente ou dos dois vogais.

2 � Qualquer administrador, poderá conferir poderes a outro ad-
ministrador para o representar em qualquer reunião do conselho, bas-
tando para o efeito, uma simples carta dirigida a quem presidir à
mesma.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração terá os mais amplos poderes para
dirigir os negócios da sociedade e representá-la, competindo-lhe a
prática de todos os actos sociais que, por disposição da lei ou deste
estatuto não pertençam a outros órgãos da sociedade.

2 � O conselho de administração poderá, designadamente:
a) Representar a sociedade perante quaisquer autoridades civis,

militares ou judiciais;
b) Confessar, desistir ou transigir em processos judiciais, adminis-

trativos, fiscais ou de outra natureza, bem como comprometer-se em
árbitros;

c) Tomar e dar de arrendamento, adquirir, alienar ou onerar, quais-
quer bens móveis ou imóveis;

d) Assinar quaisquer contratos em nome da sociedade;
e) Movimentar as contas bancárias da sociedade, nos termos do

pacto social.
ARTIGO 12.º

A sociedade poderá, através dos administradores com poderes para
tal, constituir mandatários para a prática de determinados actos ou
categorias de actos.

ARTIGO 13.º

A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois administra-
dores, sendo uma delas obrigatoriamente, do presidente do conselho
de administração ou do administrador-delegado.

ARTIGO 14.º

1 � A fiscalização da sociedade, será exercida por um fiscal único,
que deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores ofi-
ciais de contas e terá as atribuições fixadas na lei e nestes estatutos.

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

ARTIGO 15.º

A remuneração dos membros dos corpos sociais, se a ela houver
lugar, será fixada pela assembleia geral.

ARTIGO 16.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais, durará três anos, sen-
do admitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

ARTIGO 17.º

1 � Deduzidas as parcelas que, por lei, se devam destinar à forma-
ção da reserva legal, os resultados líquidos apurados anualmente, te-
rão a aplicação que a assembleia geral destinar.

2 � É permitida a distribuição antecipada de resultados no decurso
do exercício, nos termos da lei.

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.
2 � A liquidação, consequência da dissolução social, será realizada

por uma comissão de três membros, eleitos pela assembleia geral nos
termos da lei.

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados, até ao final de 2005, os seguintes mem-
bros dos órgãos sociais:

Conselho de administração: presidente � José Francisco Lisboa,
casado, residente na Casa da Quinta, Vale de Lobo, Almancil; admi-
nistrador-delegado � Frederico Nuno de Brion Ramirez Sanches, ca-
sado, residente na Avenida de António José de Almeida, 32, 4.º, di-
reito, em Lisboa; vogal � José Vaz Raposo Carmona Santos, solteiro,
maior, residente na Rua de Silva Carvalho, 226, 2.º, esquerdo, em
Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Rui Ascensão & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede no Campo Grande, 28, 10.º,
D, em Lisboa, representada por Rui Ascensão, revisor oficial de con-
tas n.º 458, casado, com domicílio no Campo Grande, 28, 10.º, D,
em Lisboa; suplente � Luís Esteves Afonso, revisor oficial de contas
n.º 420, casado, com domicílio profissional no Campo Grande, 28,
10.º, D, em Lisboa.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004333634

CONSTANTINO & SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 16 882/430409; identificação de pessoa colectiva
n.º 500841292; número e data da apresentação: 7343/20020702.

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

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001132620
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PT SERVIÇOS, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
E DE GESTÃO PARTILHADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9999/20010316; identificação de pessoa colectiva
n.º 505322145; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 26, 27 e 28/20030724.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição das inscrições aci-
ma referidas:

Inscrição n.º 3, averbamento n.º 1; apresentação n.º 26/20030724.
Cessação de funções da administradora Maria Josete Marques

Ramalho Palavra Berrones, por ter renunciado, em 29 de Maio de
2003.

Inscrição n.º 4, apresentações n.os 27 e 28/20030724.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por deli-

beração de 9 de Julho de 2003, que ratificou a cooptação de 30 de
Maio de 2003, para o triénio em curso de 2003-2005, de José Pedro
Faria Pereira, casado, residente na Rua de José Guilherme Oliveira, 6,
Oeiras.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2005069400

MUNDICENTER � ESPAÇOS COMERCIAIS MULTIUSOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7862/990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504603507;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 46/20031007.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 46/20031007.
Aprovado em 30 de Setembro de 2003, o projecto de fusão.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004333618

MARGENS DO RIO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7752/981230; identificação de pessoa colectiva n.º 504335464;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 9 e 10/20030310.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição das inscrições aci-
ma referidas:

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 9/20030310.
Cessação de funções da gerente Maria Dulce Nogueira Martins

Correia, por ter renunciado, em 19 de Outubro de 2002.
Inscrição n.º 4, apresentação n.º 10/20030310.
Nomeação de gerente, por deliberação de 22 de Outubro de 2002,

de Fernando José Dias Pereira.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001135726

MUNDIVELAS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5751/960201; identificação de pessoa colectiva n.º 503577693;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 48/20031007.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 9, averbamento n.º 1, apresentação n.º 48/20031007.
Aprovado em 30 de Setembro de 2003, o projecto de fusão.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004333600

QUINTA DOS PLÁTANOS � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5112/960319; identificação de pessoa colectiva n.º 503620769;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 33/20031001.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 6, apresentação n.º 33/20031001.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 15 de Março de

2003, para o quadriénio de 2003-2006:
Administrador único: João António de Jesus Rodrigues, residente

na Avenida do 5 de Outubro, 20, 7.º, Lisboa.
Fiscal único: efectivo � Barroso, Dias & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da República, 52,
9.º, Lisboa; suplente � S. Fernandes, Barros, Fonseca & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da
República, 50, 8.º, Lisboa.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2005031402

CIVIARTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4747/951019; identificação de pessoa colectiva n.º 503516953;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 29 e 30/20030103.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida.

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 29/20030103.
Cessação de funções dos gerentes Alberto Bastos Carriço Baptista

Pina e Maria Amália Bastos Carriço Baptista Pina, por terem renun-
ciado em 17 de Dezembro de 2002.

Certifico ainda que foi registada a alteração do contrato quanto ao
artigo 5.º n.º 3 da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

5.º

3 � É gerente da sociedade o sócio Arlindo Desidério Baptista Pina,
já nomeado gerente.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2000688063

PONTUAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2124/820331; identificação de pessoa colectiva n.º 501238085;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 31/20030103.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 11, averbamento n.º 1, apresentação n.º 31/20030103.
Cessação de funções da gerente Alexia Moço de Amorim Afonso

Costa, por ter renunciado, em 11 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2000688071

COSTA & BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4300/130215; identificação de pessoa colectiva n.º 500078211;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 21/20030521.
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Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 250 000$ para 6235,45 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6235,45 euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes da escrita e corresponde à
soma das seguintes quotas: duas de 1246,99 euros cada uma, uma de
947,72 euros, duas de 199,52 euros cada uma, cinco sextos de uma
quota de 1246,99 euros, todas estas pertencentes em comum e sem
determinação de parte ou direito, aos sócios Maria Teresa do Espíri-
to Santo Franco de Araújo Branco, Mário Alberto Pires de Araújo
Branco, Maria José Pires de Araújo Branco, Maria da Graça Pires de
Araújo Branco, Nuno Pires de Araújo Branco, João de Araújo Bran-
co, Maria Filipa Franco de Araújo Branco, José Januário Franco de
Araújo Branco, Augusto Miguel Franco de Araújo Branco e Frederico
Franco de Araújo Branco; uma quota do valor nominal de
648,44 euros, pertencente em comum e sem determinação de parte
ou direito, aos sócios Paulo José Condeixa de Araújo Branco, Maria
José Condeixa de Araújo Branco e Isabel Maria Condeixa de Araújo
Branco; uma do valor nominal de 149,64 euros, pertencente ao sócio
Mário Alberto Pires de Araújo Branco; uma quota do valor nominal
de 149,64 euros, pertencente ao sócio Nuno Pires de Araújo Branco;
uma quota do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Con-
ceição Matos Ferreira Araújo Branco; uma quota do valor nominal de
100 euros e um sexto da quota do valor nominal de 1246,99 euros,
pertencentes à sócia Ana Rita Matos Ferreira Araújo Branco.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2002382220

M. MARTINS DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1035/910206; identificação de pessoa colectiva n.º 502567163;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 8 e 9/20030813.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 8/20030813.
Cessação de funções do gerente Jorge André Ribeiro Dias Fernandes,

por ter renunciado, em 14 de Dezembro de 2001.
Certifico ainda que foi registado o reforço e redenominação do

capital de 400 000$ para 10 000 euros, tendo os artigos 5.º e 9.º fi-
cado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 10 000 euros, dividido pela forma
seguinte: Mário Manuel Tovar Martins da Silva, com uma quota de
2500 euros; Maria Felicidade Neves Guerreiro Durão Maurício, com
uma quota de 2500 euros; José Costa Vinagre da Encarnação, com uma
quota de 2500 euros; e Maria do Carmo Cerqueira Ribeiro, com uma
quota de 2500 euros.

ARTIGO 9.º

Continuam nomeados gerentes, os sócios Mário Manuel Tovar
Martins da Silva, Maria Felicidade Neves Guerreiro Durão Maurício e
José Costa Vinagre da Encarnação e é desde já nomeada gerente, a
sócia Maria do Carmo Cerqueira Ribeiro.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2003179461

CENTRAL FUNDOS � SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 466/890316; identificação de pessoa colectiva n.º 502124695;
inscrição n.º 32; número e data da apresentação: 13/20030901.

Certifico que, o texto que se rege é a transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Inscrição n.º 32, apresentação n.º 13/20030901.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 16 de Maio de

2003, para o triénio de 2003-2005:
Conselho de administração: presidente � João António Morais da Cos-

ta Pinto; Eduardo Augusto Pombo Martins, casado, residente na Praceta
da Rainha Santa Isabel, 4, 3.º, direito, Portela, Loures; João Gante Gonçal-
ves; Sérgio Manuel Arsénio Alves Contreiras; e, Vítor Manuel Silva Borges.

Conselho fiscal: presidente � José Daniel Pereira Rito Alves, ca-
sado, residente na Rua do Hospital, 1, Santiago do Cacém; José Ferreira
Dias, casado, residente na Rua da Escola, Áchada, Mafra; Salgueiro,
Castanheira & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
com sede na Rua da Padaria, 25, 1.º, direito, Lisboa; suplente � Abílio
Azevedo, António Baptista, Elísio Quintas e Lino Vieira, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de São João de Brito,
610, 1.º, sala 1, Porto.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2005036021

CARLOS LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 311/710622; identificação de pessoa colectiva n.º 500054479;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 32/20020725.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 24 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000243016

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 058/710329; identificação de pessoa colectiva n.º 500067961;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 22, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 25 e
inscrição n.º 27; números e data das apresentação: 37 e 38/20020724.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição das inscrições aci-
ma referidas:

Inscrição n.º 22, averbamento n.º 2, apresentação n.º 37/20020724.
Cessação de funções dos administradores Diogo José de Mello, por

ter falecido em 14 de Dezembro de 2001 e João Fraga de Azevedo
Charters Monteiro, por ter renunciado em 20 de Março de 2002 e do
fiscal único efectivo e suplente, Martins da Cruz e Henriques de
Almeida, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas e Joaquim Vicente
Pinto, por renúncia, respectivamente, em 25 de Março de 2002 e 22 de
Março de 2002.

Inscrição n.º 25, averbamento n.º 1 of., apresentação n.º 37/
20020724.

Cessação de funções do administrador Ricardo Serrão Franco
Schedel, por ter renunciado, em 20 de Março de 2002.

Inscrição n.º 27, apresentação n.º 38/20020724.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 25 de Março de

2002, para o quadriénio de 2002-2005.
Conselho de administração: presidente � Pedro Maria Guimarães José

de Mello, casado, residente na Rua de João Pereira Rosa, 9, Estoril;
vice-presidente � João Manuel de Mello Franco, casado, residente na
Travessa da Légua da Póvoa, 5, 4.º, direito, Lisboa; João Fraga de
Azevedo Charters Monteiro, casado, residente na Rua Almeida Brandão,
21, 1.º, Lisboa; Vasco Fernandes Pereira Valente, casado, residente na
Rua de Joaquim António Aguiar, 45, 6.º, C, Lisboa; Manuel Miranda da
Mota; Ricardo Serrão Franco Schedel e António Carlos Ahrens Teixeira
Esteves, casado, residente na Rua de Fernam Gomes, 4, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Magalhães, Neves e Associados, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, torre 1,
7.º, Lisboa; suplente � Freire, Loureiro e Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede na morada anterior.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000243013
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MELISAUTO � MERCADO LISBONENSE
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 498/690905; identificação de pessoa colectiva n.º 500189650;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 45/20020730.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima referida:
Inscrição n.º 24, apresentação n.º 45/20020730.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 29 de Março de

2002, para o triénio de 2002-2004:
Conselho de administração: presidente � Patrícia João de Freitas

Guerreiro Pinho da Silva, casada, residente na Avenida de Helen Keller,
15, 5.º, esquerdo, Lisboa; Maria Irene da Silva Lourenço da Costa Dias,
casada, residente na Avenida de Manuel Alpedrinho, lote 67, 2.º, esquer-
do, Reboleira, Amadora e Maria José Freitas Guerreiro Pinho da Silva.

Fiscal único: efectivo � Ferreira & Santos, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas; suplente � Ana Maria Celestino Alberto dos San-
tos, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.
6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-

da Faria Moreira da Silva. 1000243011

MOTORES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
INDEMOTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 087/690429; identificação de pessoa colectiva n.º 500198233;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 19/20020726.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 16, apresentação n.º 19/20020726.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Março de

2002, para o triénio de 2002-2004.
Conselho de administração: presidente � Fernando Alberto Rijo da

Silva; Ana Maria Garrido Rijo da Silva e João Ribeiro Lopes.
Fiscal único: efectivo � Marques dos Reis e Calado Barrento, So-

ciedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente � Godofredo Mar-
ques dos Reis, residente na Rua de Girgel do Amaral, 5, 3.º, direito,
Lisboa, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000243007
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