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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

ESPÍRITO SANTO FINANCIAL CONSULTANTS (GESTÃO DE PATRIMÓNIOS), S. A.

Sede: Avenida de D. João II, 1.16.05 I-10 A-B, Edifício Infante, 1990-083 Lisboa

Contribuinte n.º 503469904.

Balanço em 30 de Setembro de 2003 e 2002
(Valores expressos em euros)

30 de Setembro de 2003 31 de Dezembro
de 2002Activo

Activo Amortizações Activo �
bruto e provisões líquido Líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .............................. 388,15) 388,15) 506,77)
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ................ 342 458,95) 342 458,95) 945 414,31)
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ......................... 30 671,99) 30 671,99) 30 671,99)

a) De emissores públicos ......................................................... 30 671,99) 30 671,99) 30 671,99)

9 � Imobilizações incorpóreas .......................................................... 780 623,43) 647 063,07) 133 560,36) 215 138,62)
10 � Imobilizações corpóreas ........................................................... 361 801,28) 198 631,09) 163 170,19) 224 156,92)

(Das quais: Imóveis) ................................................................... ( 136 446,16) ( 54 106,84) ( 82 339,32) ( 89 161,62)

13 � Outros activos .......................................................................... 369 059,46) ) 369 059,46) 1 078 436,19)
15 � Contas de regularização ............................................................ 56 924,51) 56 924,51) 54 569,94)
16 � Prejuízo do exercício .................................................................. 1 106 646,00) 1 106 646,00) 371 802,92)

����������� ���������� ����������� �����������
Total do activo ............................ 3 048 573,77) 845 694,16) 2 202 879,61) 2 920 697,66)

(Valores expressos em euros)

30 de Setembro 31 de DezembroPassivo de 2003 de 2002

4 � Outros passivos ............................................................................................................................... 85 025,98) 402 302,04)
5 � Contas de regularização ................................................................................................................... 64 553 ) 93 292,07)
6 � Provisões para riscos e encargos .................................................................................................... 5 000 ) 5 000 )

b) Outras provisões ..................................................................................................................... 5 000 ) 5 000 )

9 � Capital subscrito .............................................................................................................................. 3 500 000 ) 3 500 000 )
11 � Reservas ......................................................................................................................................... 249 778,04) 249 778,04)
13 � Resultados transitados ................................................................................................................... ( 1 701 477,41) ( 1 329 674,49)

) ....................................................................................................................................................... ������������ ������������

Total do passivo .................................................................................................... 2 202 879,61) 2 920 697,66)

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) 3000124443
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BANCO ACTIVOBANK (PORTUGAL), S. A.

Sede: Rua Augusta, 84, 1149-023 Lisboa

Capital social: € 23 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1818.
Contribuinte n.º 500734305.
CAE 65121.

Balanço em 30 de Setembro de 2003 e 2002
(Valores em milhares de euros)

Ano Ano
anteriorActivo

Activo Amortizações Activo �
bruto e provisões líquido Líquido

Caixa e disponibilidades em bancos centrais ...................................... 2 096) 2 096) 1 554)
Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ........................ 51 125) 51 125) 14 461)
Outros créditos sobre instituições de crédito ..................................... 103 342) � 103 342) 101 740)
Créditos sobre clientes ....................................................................... 16 594) 38) 16 556) 12 195)
Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ................................ 95) � 95) 97)

De emissores públicos ................................................................. 95) � 95) 97)
De outros emissores ................................................................... � � � �

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

Acções e outros títulos de rendimento variável ................................ � � � �
Participações ...................................................................................... 1 545) 18) 1 527) 1 512)
Partes de capital em empresas coligadas ........................................... � � � �
Imobilizações incorpóreas .................................................................. 863) 401) 462) 389)
Imobilizações corpóreas ..................................................................... 736) 147) 589) 684)

(Das quais: Imóveis) ............................................................ ( 548) ( 79) ( 469) ( 524)

Capital subscrito não realizado .......................................................... � � �
Acções próprias ou partes de capital próprio ................................... � � �
Outros activos .................................................................................... 108) � 108) 1 640)
Contas de regularização ...................................................................... 1 990) 1 990) 6 656)
Prejuízo do exercício ......................................................................... 45) 45) 485)
........................................................................................................... ����������� ����������� ����������� ����������

Total do activo .................................. 178 539) 604) 177 935) 141 413)

(Valores em milhares de euros)

AnoPassivo Ano anterior

Débitos para com instituições de crédito ................................................................................................ 1 557) 8 819)

a) À vista .................................................................................................................................... � ) �
b) A prazo .................................................................................................................................. 1 557) 8 819)

Débitos para com clientes ...................................................................................................................... 138 945) 6876868107 976)

a) Depósitos de poupança .......................................................................................................... 13 971) 11 464)
) b) Outros débitos ........................................................................................................................ 124 974) 96 512)

ba) À vista ........................................................................................................................ 48 185) 10 704)
bb) A prazo ....................................................................................................................... 76 789) 85 808)

Débitos representados por títulos ........................................................................................................... � ) � )

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

Outros passivos ....................................................................................................................................... 1 226) 808)
Contas de regularização ........................................................................................................................... 16 766) 1 751)
Provisões para riscos e encargos ............................................................................................................ 241) 184)

a) Provisões para pensões e encargos similares ......................................................................... )� ) )�
b) Outras provisões ..................................................................................................................... 241) 184)

Fundo para riscos bancários gerais ............................................................................................. ............. 493) )�
Passivos subordinados .............................................................................................................................. ) �
Capital subscrito ...................................................................................................................................... 23 500) 23 500)
Prémios de emissão ................................................................................................................................. 786) 786)
Reservas ............................................................................................................................................... 239) 217)
Reservas de reavaliação ........................................................................................................................... 397) 397)
Resultados transitados ............................................................................................................................. ( 6 215) ( 3 025)
Lucro do exercício .................................................................................................................................. )
...............................................................................................................................................................

Total do passivo ......................................................... 177 935) 141 413)
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Rubricas extrapatrimoniais

(Valores em milhares de euros)

AnoAno anterior

1 � Passivos eventuais .......................................................................................................................... 741 675

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ................................................ � �
Cauções e activos dados em garantia ......................................................................................... 741 675

2 � Compromissos .............................................................................................................................. 2 829 1 751

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ............................. � �
����������� ����������

3 570) 2 426

28 de Novembro de 2003. � O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)
3000124518

GOLDEN ASSETS � SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Sede: Avenida da Boavista, 2427-2429, 4100-135 Porto

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 55 541.
Número de identificação de pessoa colectiva 502538430.

Balanço em 30 de Setembro de 2003
(Valores em euros)

2003
2002Activo

Activo Amortizações Activo
�

bruto e provisões líquido Líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .............................. 455 455 500
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ................ 88 723 88 723 470 159
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ............................. 125 000 125 000 0
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ......................... 35 463 35 463 35 569

a) De emissores públicos ................................................................ 35 463 35 463 35 569

9 � Imobilizações incorpóreas .......................................................... 43 120 30 386 12 734 351
10 � Imobilizações corpóreas ........................................................... 236 868 50 916 185 952 78 781

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

13 � Outros activos .......................................................................... 51 871 ) 51 871 302 864
15 � Contas de regularização ............................................................ 52 049 52 049 6 902
16 � Prejuízo do exercício .................................................................. 119 721 119 721 0

Total do activo ............................... 753 269 81 302 671 967 895 125

(Valores em euros)

Passivo 2003 2002

4 � Outros passivos ............................................................................................................................... 87 371) 139 521)
5 � Contas de regularização ................................................................................................................... 43 903) 96 893)
6 � Provisões para riscos e encargos .................................................................................................... 0) 3 019)

b) Outras provisões ............................................................................................................................ 0) 3 019)

8 � Passivos subordinados ...................................................................................................................... 31 923) 31 923)
9 � Capital subscrito .............................................................................................................................. 500 000) 500 000)
11 � Reservas ......................................................................................................................................... 46 540) 10 822)
12 � Reservas de reavaliação ................................................................................................................. )0) 0)
13 � Resultados transitados ................................................................................................................... ( 37 771) (244 236)
14 � Lucro do exercício ........................................................................................................................ 0) )357 183)

Total do passivo ........................................................ 671 967) 895 125)
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Rubricas extrapatrimoniais

(Valores em euros)

2003 2002

1 � Compromissos perante terceiros (92) ............................................................................................. 26 604 11 723

Dos quais:

1.1 � Responsabilidade potencial para com o S. I. I. ............................................................ 26 604 11 723

2 � Responsabilidades por prestação de serviços (95) .......................................................................... 32 526 387 23 567 570

Dos quais:

2.1 � Valores administrados pela Instituição .......................................................................... 32 526 387 23 567 570

25 de Novembro de 2003. � O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)
3000124322
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PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS � REGISTO COMERCIAL

Albergaria-a-Velha ........................................................ 2600-(129)
Albufeira ........................................................................ 2600-(174)
Alcobaça ........................................................................ 2600-(186)
Alenquer ........................................................................ 2600-(196)
Alzejur ............................................................................ 2600-(175)
Amadora ........................................................................ 2600-(197)
Amares ........................................................................... 2600-(141)
Ansião ............................................................................ 2600-(187)
Aveiro ............................................................................. 2600-(130)
Barcelos ......................................................................... 2600-(141)
Beja ................................................................................ 2600-(140)
Braga ............................................................................. 2600-(148)
Cantanhede .................................................................... 2600-(164)
Carrazeda de Ansiães .................................................... 2600-(162)
Cartaxo .......................................................................... 2600-(238)
Cascais ........................................................................... 2600-(229)
Castro Marim ................................................................. 2600-(176)
Condeixa-a-Nova ........................................................... 2600-(167)
Covilhã .......................................................................... 2600-(163)
Espinho .......................................................................... 2600-(132)
Estremoz ........................................................................ 2600-(170)
Fafe ................................................................................ 2600-(153)
Ferreira do Alentejo ...................................................... 2600-(141)
Figueira da Foz ............................................................ 2600-(168)
Figueiró dos Vinhos ...................................................... 2600-(188)
Guarda ........................................................................... 2600-(184)

Guimarães ..................................................................... 2600-(153)
Idanha-a-Nova .............................................................. 2600-(164)
Lagoa (Algarve) ............................................................ 2600-(176)
Lagos ............................................................................. 2600-(179)
Lisboa:

2.ª Secção .............................................................. 2600-(238)

Macedo de Cavaleiros ................................................... 2600-(162)
Miranda do Douro ........................................................ 2600-(163)
Montemor-o-Novo ......................................................... 2600-(171)
Mora ............................................................................... 2600-(173)
Oliveira de Azeméis ....................................................... 2600-(133)
Oliveira do Bairro ......................................................... 2600-(136)
Oliveira do Hospital ...................................................... 2600-(170)
Ovar ............................................................................... 2600-(136)
Pombal .......................................................................... 2600-(188)
Porto de Mós ................................................................. 2600-(194)
Reguengos de Monsaraz ............................................... 2600-(174)
Santa Maria da Feira ................................................... 2600-(137)
São Brás de Alportel ..................................................... 2600-(179)
Terras de Bouro ............................................................ 2600-(161)
Tomar ............................................................................ 2600-(238)
Vagos ............................................................................. 2600-(138)
Vila Real de Santo António .......................................... 2600-(180)
Vila Velha de Ródão ..................................................... 2600-(164)
Vizela .............................................................................. 2600-(161)





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 28 � 3 de Fevereiro de 2004 2600-(129)

4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ALBERGARIA-A-VELHA

ANTÓNIO BELMIRO GOMES PAIS � E. I. R. L.

Sede: Estrada Nacional n.º 1, Branca, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 2/951102; identificação de pessoa colectiva n.º 809359936; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 2/031107.

Certifico que, por documento particular do titular, datado de 31 de
Dezembro de 2001, entrou em liquidação o acima identificado esta-
belecimento individual de responsabilidade limitada.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � O Conservador, António Carvalho
dos Santos. 2002718520

H. BRANDÃO, L.DA

Sede: Variante do Sobreiro, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 694/971212; identificação de pessoa colectiva n.º 502972092;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
1/031124.

Certifico que foi depositada na respectiva pasta a acta da assem-
bleia geral n.º 14, datada de 18 de Agosto de 2003, pela qual cessou
as funções de gerente António Teixeira Neves Ferreira, por desti-
tuição, em 18 de Agosto de 2003.

Conferido, está conforme.

24 de Novembro de 2003. � O Conservador, António Carvalho
dos Santos. 2002718962

GRAÇA & FERNANDES, L.DA

Sede: Areeiros, Estrada Nacional n.º 1, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 836/000406; identificação de pessoa colectiva n.º 504813625;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/031126.

Certifico que, por escritura de 26 de Novembro de 2003, exarada
a fl. 29 do livro n.º 364-E do Cartório Notarial Albergaria-a-Velha,
foi dissolvida e liquidada a sociedade em epígrafe, tendo as contas
sido aprovadas no dia 26 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Novembro de 2003. � O Conservador, António Carvalho
dos Santos. 2002718920

MARQUES & FERNANDES, L.DA

Sede: Sobreiro, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 281/880107; identificação de pessoa colectiva n.º 501921001;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/031127.

Certifico que, por escritura de 18 de Novembro de 2003, exarada
a fl. 88 do livro n.º 363-E do Cartório Notarial Albergaria-a-Velha,
foi dissolvida e liquidada a sociedade em epígrafe, tendo as contas
sido aprovadas no dia 15 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Novembro de 2003. � O Conservador, António Carvalho
dos Santos. 2002718938

PLAY BALL � PRODUÇÃO E ALUGUER DE CAMPOS
RELVADOS, L.DA

Sede: Rua de Bernardino Máximo de Albuquerque, 26,
Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1086/030514; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 3/031128.

Certifico que foi depositada na respectiva pasta a acta da assem-
bleia geral de 13 de Novembro de 2003, mediante a qual o sócio Rui
Miguel dos Santos Silva Marques, solteiro, maior, cessou as funções
de gerente.

Conferido, está conforme.

28 de Novembro de 2003. � O Conservador, António Carvalho
dos Santos. 2002718911

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA MÃO AMIGA

Sede: Avenida de Bernardino Máximo de Albuquerque, 35,
Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 9/020524; identificação de pessoa colectiva n.º 504413040; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 2/031114.

Certifico que foi depositada na respectiva pasta a escritura de
alteração de estatutos de 14 de Novembro de 2003, pela qual foi
alterado o artigo 2.º do pacto social, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

a) A promoção e protecção das crianças/jovens e mulheres em
situação de risco e o seu âmbito de acção abrange o concelho de
Albergaria-a-Velha e áreas limítrofes.

b) Contribuir para a criação de condições que possibilitem aos
indivíduos o exercício do seu direito de cidadania e apoiar as famí-
lias no cumprimento das suas funções e actividades, promovendo a
sua capacidade de integração e participação social.

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

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2003. � O Conservador, António Carvalho
dos Santos. 2002718547

J. RODRIGUES & MAURÍCIO, L.DA

Sede: Coche, Branca, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 713/980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504132032;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 4/031128.

Certifico que, por escritura de 28 de Novembro de 2003, exarada
a fl. 62 do livro n.º 364-E do Cartório Notarial Albergaria-a-Velha,
foi dissolvida e liquidada a sociedade em epígrafe, tendo as contas
sido aprovadas no dia 15 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2003. � O Conservador, António Carvalho
dos Santos. 2002718555

TECNIPOMBO � PRODUTOS COLUMBÓFILOS, L.DA

Sede: Escusa, Branca, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 956/011001; identificação de pessoa colectiva n.º 505782570;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/031127.
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Certifico que, por escritura de 18 de Novembro de 2003, exarada
a fl. 89 do livro n.º 363-E do Cartório Notarial Albergaria-a-Velha,
foi dissolvida e liquidada a sociedade em epígrafe, tendo as contas
sido aprovadas em 15 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Novembro de 2003. � O Conservador, António Carvalho
dos Santos. 2002718903

VIDIVAP � COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Sede: Rua do Almirante Reis, 12, rés-do-chão,
Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1101/030813; identificação de pessoa colectiva n.º 501146598;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 2/031128.

Certifico que foi depositada na respectiva pasta a acta da assem-
bleia geral n.º 30, datada de 30 de Setembro de 2003, pela qual ces-
sou as funções de gerente Miguel Rodrigo da Graça Vasconcelos
Martins, casado, por renúncia aceite por deliberação de 30 de Se-
tembro de 2003.

Conferido, está conforme.

28 de Novembro de 2003. � O Conservador, António Carvalho
dos Santos. 2002718946

AVEIRO

MORTAL & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4641/
990915; identificação de pessoa colectiva n.º 504653784; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: Of.
2 e 3/031106.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções do gerente Amadeu Henriques da Cruz, por
renúncia de 22 de Novembro de 2003.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2003690590

CIBERGUIA � INTERNET MARKETING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4097/
971009; identificação de pessoa colectiva n.º 503983217; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 1/031106.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital para
1 520 990 euros, sendo o aumento realizado em dinheiro, com a
emissão de 69 333 acções, de valor nominal de 5 euros cada, tendo,
em consequência, sido alterado o artigo 4.º, n.º 1, bem como o n.º 6 do
mesmo artigo e o artigo 10.º, n.º 2, que passaram a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e ou-
tros valores constantes da escrita, é de 1 520 990 euros, representa-
do por 304 198 acções, com o valor nominal de 5 euros cada uma.

6 � A sociedade poderá, por deliberação unânime da assembleia
geral, determinar que a todos ou a alguns accionistas sejam exigidas
prestações acessórias, nomeadamente prestações suplementares de
capital e suprimentos, até ao montante máximo de 7 604 950 eu-
ros, em numerário e a título gratuito e com a duração máxima de
dois anos.

ARTIGO 10.º

2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas em conjunto de dois
administradores, sendo uma das assinaturas obrigatoriamente a do
administrador representante da PME Capital � Sociedade Portuguesa
de Capital e Risco, S. A., ou a do administrador representante da
Fogeca Com. SGPS, S. A.

Foi depositado o texto completo do estatuto, na redacção actua-
lizada.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2003690239

HERMA � SOCIEDADE DE CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2615/
910103; identificação de pessoa colectiva n.º 503300179; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 2/031030.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 22 de Julho de 2003.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2003690557

H E G � CONSULTORIA E INOVAÇÃO
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3422/
941031; identificação de pessoa colectiva n.º 503300179; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/031030.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 22 de Julho de 2003.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2003690387

PLÉNITÁS � DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
DE PRODUTOS E PROCESSOS DE INOVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5816/
031001; identificação de pessoa colectiva n.º 506600823; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
031110.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções do gerente António Augusto Bártolo Ribei-
ro da Rocha Lopes, por renúncia de 1 de Outubro de 2003.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2003690522

L. F. M. � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4747/
000125; identificação de pessoa colectiva n.º 504685236; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: Of. 1 e 2/031111 e 3, 4 e 5/031110.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções do gerente Carlos Miguel da Costa Mar-
ques, por renúncia de 2 de Outubro de 2000.

Mais certifico que foi registada a alteração do pacto e, em conse-
quência, alterado o artigo 3.º, que passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social é de 7500 euros, já integralmente realizado em
dinheiro, correspondente à soma de duas quotas iguais, cada uma do
valor de 3750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Antó-
nio Augusto de Magalhães Lobo e Guilhermino José Salgueiro Fi-
gueiredo.

Foi depositado o texto completo do estatuto, na redacção actua-
lizada.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2003690514

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS RODRIGUES
VIEIRA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4536/
990503; identificação de pessoa colectiva n.º 504594370; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 7/030626.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 28 � 3 de Fevereiro de 2004 2600-(131)

Certifico o seguinte facto:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2003-2006:
Conselho de administração: Ernesto Gomes Vieira, Carlos José

Gomes Vieira e Alcina Gomes Vieira do Nascimento Mieiro.
Fiscal único: efectivo, Vítor Valente & Manuel Domingues, So-

ciedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 145; suplente, Vítor
Manuel Simões Valente, revisor oficial de contas n.º 708.

Data da deliberação: 31 de Março de 2003.

Está conforme.

14 de Julho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000034527

ISOTRUST � CONSULTORIA FINANCEIRA,
QUALIDADE E REENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5347/
020208; identificação de pessoa colectiva n.º 504729055; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 5/031106.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital para
15 000,02 euros, sendo o aumento de 5000 euros, realizado em di-
nheiro e subscrito pelos sócios, Maria Teresa Joaquim Leal Pedrosa,
António José Marques Ribeiro, Manuel Augusto Moreira Valente,
Sílvia Carla Marques dos Santos e Eunice Magda Costa Ramos, em
partes iguais e para reforço das suas quotas, com excepção da sócia
Eunice, que cria uma nova quota, tendo, em consequência, sido alte-
rado o artigo 3.º e artigo 4.º, n.º 1, que passaram a ter a redacção
seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de 15 000 euros e 2 cêntimos,
representado por quatro quotas de 2666 euros e 67 cêntimos, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Maria Teresa Joaquim Leal
Pedrosa, António José Marques Ribeiro, Manuel Augusto Moreira
Valente e Sílvia Carla Marques dos Santos, e duas de 1666 euros e
67 cêntimos, pertencendo uma à própria sociedade e outra à sócia
Eunice Magda Costa Ramos, e ainda uma de 1000 euros, da mesma
sócia Eunice.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com a remu-
neração que for fixada em assembleia geral, fica a cargo de quem for
nomeado em assembleia geral.

Foi depositado o texto completo do estatuto, na redacção actua-
lizada.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2003690476

LIFE � SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5845/
031126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031126.

Certifico que, por escritura outorgada em 27 de Outubro de 2003,
de fl. 77 a fl. 78 v.º do livro n.º 3-A no 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada, foi constituída entre Luís Miguel de Jesus
Carvalho Soares da Rocha, Pedro Filipe da Silva Barros e Rui Ma-
nuel Pinto Chagas Câncio Ferreira uma sociedade comercial por quotas,
com a denominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto social
seguinte, constante da dita escritura:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LIFE � Serviços de Impressão,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Mário Sacramento, 122, rés-do-
-chão, freguesia da Glória, concelho de Aveiro.

2 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto serviços de impressão gráfica,
serviços de design e gestão de suportes publicitários.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5100 euros e corresponde à soma de três quotas iguais no valor
nominal de 1700 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
cem aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já
nomeados gerentes todos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres; a não só-
cios depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de
preferência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta ca-
reça e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 250 000 euros, desde que aprovados e
deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder a não sócios, sem consenti-

mento prévio da sociedade;
c) Quanto a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2003690247

QUINTA DA FONTE VELHA, ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5844/
031111; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031111.

Certifico que, por escritura outorgada em 3 de Novembro de 2003,
de fl. 74 a fl. 75 v.º do livro n.º 284-F no 2.º Cartório Notarial de
Aveiro, foi constituída entre José Paulo dos Santos Martins e Carlos
Manuel Borges Costa e Silva uma sociedade comercial por quotas,
com a denominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto social
seguinte, constante da dita escritura:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação Quinta da Fonte Velha, Orga-
nização de Eventos, L.da

2.º

Sede

A sede da sociedade fica instalada na Rua da Anadia, 57, freguesia
da Glória, concelho de Aveiro.

§ único. Poderá a gerência mudar a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir filiais, delegações, sucursais, agências ou outras formas
de representação, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste no aluguer de espaços para even-
tos. Organização de eventos.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 28 � 3 de Fevereiro de 20042600-(132)

4.º

Capital

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

5.º

Gerência

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a car-
go de ambos os sócios, desde já meados gerentes, sendo necessárias
as assinaturas de dois gerentes para que a sociedade fique obrigada.

6.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 50 000 euros, mediante deliberação unânime dos só-
cios.

7.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que for penhorada,
arrestada ou por qualquer forma objecto de procedimento judicial,
fiscal ou administrativo.

8.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, dirigida aos sócios com antecedência mínima de 15 dias, salvo
quando a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de con-
vocação.

9.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, que terá direito de preferência na aquisição das quotas
cedidas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, os demais sócios.

10.º

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a iniciar a actividade social e
a levantar o capital depositado, a fim de custear as despesas de cons-
tituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social, despesas estas que a sociedade assume, logo que
definitivamente matriculada.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2003690190

ESPINHO

2020 DE FERNANDO & SOFIA � MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 22 212/
020327; identificação de pessoa colectiva n.º 505815320; entrada
n.º 221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados 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. 2003353470

MANUEL BAPTISTA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1493/
000301; identificação de pessoa colectiva n.º 504891855; entrada
n.º 213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados 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. 2003353445

CASTROS, ILUMINAÇÕES FESTIVAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 400/
840515; identificação de pessoa colectiva n.º 501485678; entrada
n.º 167.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados 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. 2003352201

DLCS � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1347/
980707; identificação de pessoa colectiva n.º 504220772; entrada
n.º 160.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados 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. 2001505337

IRMÃOS ALVES F. PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2170/
011122; identificação de pessoa colectiva n.º 505749076; entrada
n.º 183.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados 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. 2002259410

GALERIA QUATRO 39 � ARTE E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1312/
980226; identificação de pessoa colectiva n.º 504091883; entrada
n.º 233.

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

Está conforme.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula
da Silva Maia. 2003858946

TRIPLO CLIQUE � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2012/
000619; identificação de pessoa colectiva n.º 505028905; entrada
n.º 249.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados 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. 2003353275
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FERNANDO ALVES DOS REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 335/
820218; identificação de pessoa colectiva n.º 501242589; entrada
n.º 184.

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

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula
da Silva Maia. 2002766819

C. F. E. � CENTRAL DE FERRAGENS DE ESPINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 228/
780630; identificação de pessoa colectiva n.º 500774048; entrada
n.º 113/03.

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

Está conforme.

3 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2002766134

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

RODRIGAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2967/960104; identificação de pessoa colectiva n.º 503555061;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2002640130

CARVALHO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2003/880916; identificação de pessoa colectiva n.º 502037172;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2002667489

SANJOPORTA � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4352/021016; identificação de pessoa colectiva n.º 506253414;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003351051

MARTOSSEL � TRANSPORTES OSSELA
TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3294/971024; identificação de pessoa colectiva n.º 503985040;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003350365

JACINTA MARIA MARCO DOS REIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4293/020606; identificação de pessoa colectiva n.º 506188876;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

8 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2002667179

M. CORREIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1784/860704; data da apresentação: 270603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

8 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2002667470

M. L. PINHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 919/741210; identificação de pessoa colectiva n.º 500542554;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003373470
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S. & S. PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4216/020226; identificação de pessoa colectiva n.º 505981335;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003373586

M. TAVARES PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1672/840622; identificação de pessoa colectiva n.º 501564730;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003373438

ARTE � SEGUROS, CONTABILIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2832/950125; identificação de pessoa colectiva n.º 502996986;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2002667500

CRUZ, FERREIRA & MILLER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1288/790912; identificação de pessoa colectiva n.º 500896674;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2002667497

FERNANDINO & ELISABETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4321/020731; identificação de pessoa colectiva n.º 506204529;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003351060

EUSÉBIO FERNANDES DE PAIVA & MAGANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4277/020513; identificação de pessoa colectiva n.º 506087905;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003294660

FELICONTA � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2303/901128; identificação de pessoa colectiva n.º 502481161;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003372083

JOAQUIM PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3969/010607; identificação de pessoa colectiva n.º 505439719;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003372091

SOLAS VIMABRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2452/920203; identificação de pessoa colectiva n.º 502695307;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003372229
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REPCAD � SERVIÇOS TÉCNICOS DE MODELAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3979/010619; identificação de pessoa colectiva n.º 505521890;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003372156

A. COUTO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4175/020121; identificação de pessoa colectiva n.º 505921995;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003321918

CLÁUDIA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4306/020710; identificação de pessoa colectiva n.º 506143007;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003321900

SAMASOL � COMÉRCIO, REPARAÇÃO E ALUGUER
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2849/950303; identificação de pessoa colectiva n.º 503368440;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003288880

ELECTRO REBELO � COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4257/020409; identificação de pessoa colectiva n.º 506083110;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003294686

VASCO SANTOS & IRMÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 918/741202; identificação de pessoa colectiva n.º 500295786;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, certificação legal de
contas e relatório e parecer do conselho fiscal).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2002686483

SOMAX � SOCIEDADE DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2119/890712; identificação de pessoa colectiva n.º 502191031;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003351159

CORREIA & GONÇALVES MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3892/010315; identificação de pessoa colectiva n.º 505324334;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
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, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003351094

BERNARDO & MARCELINO � GABINETE
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3592/990524; identificação de pessoa colectiva n.º 504458680;
data da apresentação: 300603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2002
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(acta da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003288830

OLIVEIRA DO BAIRRO

LABICER � LABORATÓRIO INDUSTRIAL
CERÂMICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 945; identificação de pessoa colectiva n.º 505386364; data do de-
pósito: 20031202.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano 2002.

3 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Carmo Tava-
res de Oliveira Pereira. 2004925825

REPOLIFER � REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 448; identificação de pessoa colectiva n.º 503129160; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 1/
20031125.

Certifico que foi registada a deliberação que aprovou o projecto
de fusão, por incorporação na CIMA, S. A., tendo sido deliberada
em 10 de Novembro de 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Carmo Ta-
vares de Oliveira Pereira. 2004925795

OVAR

DIAS & PACHECO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1619/970219;
identificação de pessoa colectiva n.º 503827606.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 2000179991

ÓSCAR PACHECO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 936/890308;
identificação de pessoa colectiva n.º 502121041.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 2000180000

ORQUÍDIA BRANÇAS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2451/020416;
identificação de pessoa colectiva n.º 506131521.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 2000167403

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FERNANDES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2275/010918;
identificação de pessoa colectiva n.º 505761246.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 2003282734

RUDIS � CALÇADOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1245/930219;
identificação de pessoa colectiva n.º 502948027.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 2002427968

L. E M. � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1575/961016;
identificação de pessoa colectiva n.º 503759880.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 2000164820

CONSTRUÇÕES FONSECA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1736/980414;
identificação de pessoa colectiva n.º 504137093.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 2002427984

TRANSPORTES ANTÓNIO AZEVEDO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2074/000927;
identificação de pessoa colectiva n.º 505068800.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 2000958222



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 28 � 3 de Fevereiro de 2004 2600-(137)

PADARIA, PASTELARIA � PINHEIRO ALTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2149/010405;
identificação de pessoa colectiva n.º 505373270.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 2002427852

JORGE ANDRÉ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2150/010406;
identificação de pessoa colectiva n.º 505373289.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 2002427860

LEITE & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2553/021112;
identificação de pessoa colectiva n.º 506273970.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 2002427879

ANTÁRTICA � EMPRESA PRODUTORA
DE CALÇADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 755/850605;
identificação de pessoa colectiva n.º 501562990.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 2002427895

ARTICA � PRODUÇÃO DE CALÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1162/920117;
identificação de pessoa colectiva n.º 502682043.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 2002427887

ÓSCAR & ANTÓNIO ALMEIDA E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1951/991221;
identificação de pessoa colectiva n.º 504707027.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 2002427917

S. C. O. � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2117/010116;
identificação de pessoa colectiva n.º 504533517.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 2000157483

MARIA MANUEL TRIGO MORAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2371/020123;
identificação de pessoa colectiva n.º 505551152.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 2002427925

SANTA MARIA DA FEIRA

C. L. E. R. C. � CENTRO LUSO-ESPANHOL
DE ROLHAS DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6657/001222; identificação de pessoa colectiva n.º 505266237;
número da apresentação de contas: 2480; data do depósito: 190702.

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. 2003863338

ANA FIGUEIREDO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8404/031010; identificação de pessoa colectiva n.º 506582353;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/031010.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Ana da Silva Figueiredo, casada com José Dinis Figueiredo dos San-
tos na comunhão geral, a sociedade unipessoal em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

1.ª

A sociedade adopta a firma Ana Figueiredo � Unipessoal, L.da,
tem a sua sede na Rua de 13 de Agosto, 757, lugar de Cabomonte,
freguesia de Souto, deste concelho.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais
ou outras formas de representação social.

2.ª

O seu objecto consiste na construção geral de edifícios.

3.ª

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro, representado por uma quota desse montante, per-
tencente à sócia Ana da Silva Figueiredo.

4.ª

A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta ao não
sócio Álvaro Emanuel Figueiredo dos Santos, casado, residente à Rua
do Monte, Vivendas Loureiro, A, 29, freguesia de Arada, concelho
de Ovar, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura
para validamente obrigar a sociedade em todos os actos e contratos,
nomeadamente a compra e venda de veículos automóveis, assinar
contratos leasing de e para a sociedade.
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5.ª

Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares de capital
até ao dobro do capital social.

Conferida, está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2003847200

SILVA, MOREIRA & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6125/990930; identificação de pessoa colectiva n.º 504638041;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/031010.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de deslocação da sede
social para a Rua da Quinta, 355, Aldriz, Argoncilhe, Santa Maria
da Feira.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2000192815

DAVID GOMES CASIMIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1421/781019; identificação de pessoa colectiva n.º 500779872;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 22/031013.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial
do contrato quanto ao artigo 7.º, cuja redacção actualizada é a se-
guinte:

7.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente
ou por um conselho de gerência composto por dois ou três mem-
bros, eleitos e livremente exonerados, por deliberação dos sócios.

2 � Os gerentes serão remunerados ou não, conforme for delibe-
rado pelos sócios.

3 � Nos seus actos e contratos, a sociedade ficará obrigada:
a) No caso de gerente único, pela assinatura deste, no limite dos

respectivos poderes;
b) No caso de gerência plural, pela assinatura conjunta de dois

gerentes, igualmente nos limites dos respectivos poderes.

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

Conferida, está conforme o original.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2003847260

MANUEL MARQUES PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1046/750721; identificação de pessoa colectiva n.º 500379106;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 30/031013.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 4 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2003847278

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FIANENSE, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, Fiães, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3584/920909; identificação de pessoa colectiva n.º 502841273;

averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
28/030922.

Certifico que foi efectuado o registo seguinte:
Deslocação da sede para a Rua do 1.º de Maio, freguesia de Fiães,

concelho de Santa Maria da Feira.

29 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003846018

VAGOS

LITORALVAC � COMÉRCIO DE ASPIRAÇÃO
CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 984; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506727416 (provisório); inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/031003.

Certifico que entre Sérgio Manuel Gonçalves Caladé, casado com
Sandra Bastos da Silva na comunhão geral, residente na Travessa da
Rua Nova, 2, lugar de Lameiro da Serra, freguesia de Santo António
de Vagos, concelho de Vagos, e Guilherme da Cunha Pimentel Ta-
veira de Magalhães, solteiro, residente na Rua do Clube dos Galitos,
24, freguesia da Glória, concelho e cidade de Aveiro, foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo o contrato se rege pelos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LITORALVAC � Comércio de
Aspiração Central, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa da Rua Nova, 2,
lugar de Lameiro da Serra, freguesia de Santo António de Vagos,
concelho de Vagos.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: importação, exportação, re-
presentação e comercialização de sistemas de aspiração central e
outros artigos relacionados com a actividade, e prestação de servi-
ços de montagens e assistência técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Sérgio Manuel Gonçalves Caladé e Guilherme da Cunha Pimen-
tel Taveira de Magalhães.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.
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ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso, que forem
fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Isabel Maria Se-
reno Gomes Quaresma. 2005702218

MECAPROM, FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 983; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506712923 (provisório); inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 4/030929.

Certifico que entre Leonel Augusto Matos Simões, casado com
Sandra Fernandes Silva Simões na comunhão geral, residente na Rua
das Almas, 3, lugar de Cabecinhas, freguesia de Calvão, concelho de
Vagos, e Ana Teresa Sofia de Abreu Marques Simões, casada com
Luís Jorge de Jesus Rodrigues na comunhão geral, residente na Urba-
nização do Chão Velho, 2, lugar da Póvoa do Valado, freguesia de
Nossa Senhora de Fátima, concelho de Aveiro, foi constituída a
sociedade em epígrafe, cujo o contrato se rege pelos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MECAPROM, Fabricação de Equi-
pamentos, L.da, e tem a sua sede na Rua das Almas, 3, lugar de
Cabecinhas, freguesia de Calvão, concelho de Vagos.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: fabricação e comercialização
de máquinas e equipamentos para a indústria e manutenção dos
mesmos, e actividades de consultoria para os negócios e a gestão às
empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Leonel Augusto Matos Simões e Ana Teresa Sofia de Abreu
Marques Simões.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

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

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

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

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a ser alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Isabel Maria Se-
reno Gomes Quaresma. 2005702226

ACESSVAGOS � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 981; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506704076 (provisória); inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 7/030902.

Certifico que entre João Manuel dos Santos Ferreira, casado com
Rosa Maria dos Santos Pereira na comunhão de adquiridos, residente
na Rua das Rochas, 10, freguesia da Fonte de Angeão, concelho de
Vagos; e Maria Augusta dos Santos Ferreira, solteira, residente na
Rua das Rochas, 6, freguesia da Fonte de Angeão, concelho de Va-
gos, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege
pelas artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ACESSVAGOS � Comércio de
Acessórios e Máquinas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Rochas, 6, freguesia
da Fonte de Angeão, concelho de Vagos.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, importação
e exportação de acessórios, peças e máquinas para a construção ci-
vil e metalomecânica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores
nominais de 1670 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, João Manuel dos Santos Ferreira, Maria Augusta dos Santos
Ferreira e Paulo Sérgio Martins Sousa.

ARTIGO 4.º

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 28 � 3 de Fevereiro de 20042600-(140)

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a ser alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente a 20 vezes o capital social, desde
que deliberado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Isabel Maria Sere-
no Gomes Quaresma. 2005702161

BEJA

BEJA

NOITE DE BEJA � EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1767/031125;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/031119.

Certifico que entre:
1) Horácio Policarpo da Silva Vargues;
2) João Carlos do Adro Ataíde Ferreira; e
3) Joana Newton Faria Ataíde Ferreira,

foi efectuado um contrato de sociedade comercial, o qual se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Noite de Beja � Exploração de
Bares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Simões Bravo, 1,
na cidade e concelho de Beja, freguesia de Santa Maria da Feira.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da
gerência, bem como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações,
sucursais ou outras formas de representação, em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de bares e activi-
dades similares. Organização de espectáculos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no va-
lor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio Horácio Policarpo
da Silva Vargues, e duas nos valores nominais de 750 euros cada,
pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios João Carlos do
Adro Ataíde Ferreira e Joana Newton Faria Ataíde Ferreira.

§ único. Depende de deliberação dos sócios a realização de supri-
mentos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a um gerente nomeado por
acta, podendo ser ou não sócio, obrigando-se a sociedade com a sua
assinatura; porém, para a movimentação das contas bancárias da
sociedade, a débito e a crédito, bem como para aceitar e sacar letras
comerciais ou livranças e sacar cheques, são necessárias as assinatu-
ras conjuntas do gerente nomeado e de um procurador com poderes
específicos ou de dois procuradores.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios é livremente
permitida, sendo, neste caso, o preço de aquisição o respectivo va-
lor nominal. Depende sempre do prévio consentimento da socie-
dade a cessão de quotas a estranhos, sendo, neste caso, conferido o
direito de preferência, em primeiro lugar, à sociedade, e em segundo
lugar, aos sócios não cedentes, na proporção das quotas de que, ao
tempo, sejam titulares.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio;
e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros, sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a ser alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

§ 2.º Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não prescreva outras formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos
sócios, com a antecedência mínima de dias.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104683

ALENCLIMA � ELECTRICIDADE E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1766/031110;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031110.

Certifico que entre:
1) Armando José Lelo Morais; e
2) Joaquim António Marques Saiote,
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foi efectuado um contrato de sociedade comercial, o qual se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ALENCLIMA � Electricidade e Cli-
matização, L.da, com o número de identificação de pessoa colectiva
P 506685896, tem a sua sede na Rua da Lavoura, edifício JC Guer-
reiro, armazém 6, freguesia de Santa Maria, concelho de Beja.

§ único. A sociedade poderá mudar a sua sede e estabelecer agên-
cias, filiais e outras de representação dentro do território português,
mediante simples deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços e comerciali-
zação de produtos na área de: climatização, ventilação, aspiração,
electricidade e energias alternativas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
17 500 euros e dividido em duas quotas no valor de 8750 euros cada
uma, pertencentes aos sócios, Armando José Lelo Morais e Joaquim
António Marques Saiote, respectivamente.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, dispensadas de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, serão
exercidas pelos sócios, Armando José Lelo Morais e Joaquim Antó-
nio Marques Saiote, que desde já são nomeados gerentes, sendo ne-
cessárias as assinaturas de ambos para que a sociedade fique valida-
mente obrigada.

ARTIGO 5.º

A divisão e a cessão de quotas é livre entre os sócios, no todo ou
em parte. Porém, a cessão a estranhos depende do consentimento
da sociedade, tendo esta direito de preferência, em primeiro lugar, e
os sócios não cedentes, em segundo.

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 30 000 euros, quando tal for deliberado,
por unanimidade, em assembleia geral.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104497

FERREIRA DO ALENTEJO

MARMELODOURO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Avenida de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 16,
Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrícula
n.º 283/20031020; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/20031020.

Certifico que entre Pedro Del Pino Lopez, casado com Maria
Josefa Guerrero Molina sob o regime de comunhão de adquiridos,
residente na Rua do Poeta Paredes, 51, em Córdoba, Espanha, e
Manuel Del Pino Guerrero, solteiro, maior, residente na morada acima
indicada, constituem entre si uma sociedade, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de MARMELODOURO � So-
ciedade Agrícola, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Gago Coutinho e
Sacadura Cabral, 16, freguesia e concelho de Ferreira do Alentejo.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção agrícola em geral e
comercialização dos seus produtos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 8000 euros, pertencente ao sócio Pedro Del Pino Lopez,
e outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Ma-
nuel Del Pino Guerrero.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global igual a duas vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Pedro Del Pino Lopez.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora ou quando for in-
cluída em massa falida.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria José Ameixa Cae-
tano Patrício Jorge. 2003902368

BRAGA
AMARES

A ECONÓMICA � MÓVEIS DE F. SILVA
ARAÚJO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 61/800925;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/13112003.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada a
liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José de
Sousa Pinheiro Arantes Ramoa. 2001459629

BARCELOS

FUNERÁRIA DIVINO SALVADOR, L.DA

Sede: Caminhos, Lama, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2781/
960430; identificação de pessoa colectiva n.º 503650153; data da
apresentação: 30062003.

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

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Vio-
leta da Costa Gomes. 2002767041
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COGEBAR � COGERAÇÃO DE BARCELOS, L.DA

Sede: Cachada, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2882/
961016; identificação de pessoa colectiva n.º 503802565; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 81/20020328.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de teor seguinte:

5 � Apresentação n.º 81/20020328.
Provisório por dúvidas.
Reforço, alteração do contrato e redenominação do capital.
Aumento: 602 410$ em dinheiro, por ambos os sócios, na pro-

porção das suas quotas e consequente alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: MVV Energie Portugal, Serviços de Racionaliza-

ção Energética, L.da, 3500 euros, e Têxtil João Duarte, S. A.,
1500 euros.

A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ilegível.)

5 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 34/20031003.
Convertida.

5 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 2005906220

COGEBAR � COGERAÇÃO DE BARCELOS, L.DA

Sede: Cachada, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2882/
961016; identificação de pessoa colectiva n.º 503802565; inscrição
n.º 6, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números
e data das apresentações: 39 e 40/20020529, 41/20020529 e 42 e
43/20020529.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
nomeadas gerentes Simone Brigitte Espey, casada, e Cláudia Marie-
-Luise Diekmann, solteira, maior, por deliberação de 24 de Janeiro
de 2002; que cessaram as funções de gerentes Simone Brigitte Espey
e Cláudia Marie-Luise Diekmamn, por renúncia, sendo a data da
comunicação de 26 de Fevereiro de 2002, e foram nomeados geren-
tes Degenhard Roff Merkle, casado, e Frank Von Scholz, casado,
por deliberação de 7 de Março de 2002.

5 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 2005906212

VILACELOS, PROMOTORA IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Gandra, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2300/
931104; identificação de pessoa colectiva n.º 503098930; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000384730

CONFECÇÕES LUCÍLIA & ISABEL, L.DA

Sede: Mota, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4471/
20011003; identificação de pessoa colectiva n.º 505689561; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000443192

BELEZA � INDÚSTRIA DE BOTÕES, L.DA

Sede: Agra, Monte Fralães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 503/
790201; identificação de pessoa colectiva n.º 500823219; data da
apresentação: 20030630.

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

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 2000384722

SILVA & LINHARES, L.DA

Sede: Feiteira, Vilar do Monte, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4396/
20010911; identificação de pessoa colectiva n.º 505649357; data da
apresentação: 20030630.

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

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 2000364292

AGROROCHA � PECUÁRIA, L.DA

Sede: Paço, Cambeses, Barcelos
Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3531/

991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504534556; data da
apresentação: 30062003.

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

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Vio-
leta da Costa Gomes. 2000384609

FIBOPE PORTUGUESA � FILMES BIORIENTADOS, S. A.
Sede: Vilares, Barqueiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2188/
930209; identificação de pessoa colectiva n.º 502354313; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000384870

JOÃO MANUEL CAMPOS FERREIRA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel Pais, 48, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4708/
20020107; identificação de pessoa colectiva n.º 505713853; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000384960

ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S. A.
Sede: Martim de Além, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 575/
800229; identificação de pessoa colectiva n.º 500553408; data da
apresentação: 20020630.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2002.

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000384919

BARCEL � BOTÕES, L.DA

Sede: Quinta da Formiga, edifício Belo Oriente, loja 3, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2060/
920505; identificação de pessoa colectiva n.º 502753080; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000384978

DIELNOR � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta da Formiga, lote 9, loja 6,
caixa postal 2601, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2391/
940513; identificação de pessoa colectiva n.º 503220531; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000377459

CARVALHO, INÁCIO, ESTEVES, DUARTE
& ARAÚJO, L.DA

Sede: Rua do Dr. José António Peixoto Pereira Machado, 369,
1.º, esquerdo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3462/
990609; identificação de pessoa colectiva n.º 504483196; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000385044

DALMATEXTIL � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Bárrio, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3057/
970804; identificação de pessoa colectiva n.º 503938157; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000377416

J. L. CUNHA, L.DA

Sede: Corujo, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4903/
20020201; identificação de pessoa colectiva n.º 504974483; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2003429433

MANUEL PEREIRA DA QUINTA JÚNIOR & C.A, L.DA

Sede: Rua de D. António Barroso, 123 a 127, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 290/
730509; identificação de pessoa colectiva n.º 500180148; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2003429450

EMÍLIO TEIXEIRA MACHADO & FILHOS, L.DA

Sede: Campo 5 de Outubro, 223, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 265/
711218; identificação de pessoa colectiva n.º 500094934; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2003065849

CATHEDRALSOFT � DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE, L.DA

Sede: Rua da Olivença, edifício Cathedral, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3750/
20000721; identificação de pessoa colectiva n.º 505063557; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000471935

ANTÓNIO CUNHA SÁ VIANA & C.A, L.DA

Sede: Rua da Fonte de Baixo, sem número, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1463/
890321; identificação de pessoa colectiva n.º 502125306; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000473644

ELECTROCELOS � SISTEMAS AUTOMATIZADOS
E COMUNICAÇÕES DE BARCELOS, L.DA

Sede: Rua da Fonte de Baixo, sem número, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2750/
960314; identificação de pessoa colectiva n.º 503612871; data da
apresentação: 20020630.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2002.

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000473652

HABITALARMES � COMÉRCIO; INSTALAÇÃO
DE ALARMES E COMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Fonte de Baixo, sem número, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2449/
940922; identificação de pessoa colectiva n.º 503285749; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000473660

MAIO � INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Lombão, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3692/
20000418; identificação de pessoa colectiva n.º 502865415; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000384820

TEXAMERICA � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Lombão, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 801/
840607; identificação de pessoa colectiva n.º 501237704; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000384994

TEXAMERICA � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Lombão, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 801/
840607; identificação de pessoa colectiva n.º 501237704; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000384986

DISCOTECA SEIS 34, L.DA

Sede: Alvas, Fragoso, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5048/
20020207; data da apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000384862

FILDIMA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de António da Silva Rodrigues, 159, rés-do-chão,
Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5187/
20021017; data da apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2002016860

MALHAS ETEROG, L.DA

Sede: Sobreiro, Adães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4640/
20011206; identificação de pessoa colectiva n.º 505822318; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000384145

FARIALFER � INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO E FERRO, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, 35, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1586/
891120; identificação de pessoa colectiva n.º 502247673; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000384153

JUSTINA � CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Passal, Couto, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4211/
20010718; identificação de pessoa colectiva n.º 505607255; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000384927

CONFECÇÕES CARDALTEX, L.DA

Sede: Cardal, Milhazes, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4349/
20010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505536811; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000443184

CARDAÇÃO DE CARDOSO & SANTOS, L.DA

Sede: Coutada, Mariz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1444/
890215; identificação de pessoa colectiva n.º 502105712; data da
apresentação: 20030630.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000364861

MINI MERCADO � CAMPOS & BARBOSA, L.DA

Sede: Piedade, Sequiade, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2102/
920804; identificação de pessoa colectiva n.º 502812761; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000376630

M. F. & DIAS, L.DA

Sede: Rebordões, caixa 222, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4075/
20010618; identificação de pessoa colectiva n.º 504914162; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000443206

ARMAZÉM DE MALHAS JOSÉ MARIA
FONSECA LOPES, L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3764/
20000905; identificação de pessoa colectiva n.º 504850431; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000376460

FRANQUEIRA & MIRANDA, L.DA

Sede: Vessadas, Silva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4060/
20010613; identificação de pessoa colectiva n.º 505491850; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000376622

CONFECÇÕES IRMÃS GOMES, L.DA

Sede: Rio Covo, Rio Covo (Santa Eugénia), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1007/
860926; identificação de pessoa colectiva n.º 501716718; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000376584

IMOCÁVADO � IMOBILIÁRIA E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Abel Varzim, bloco 12, rés-do-chão,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2097/
920722; identificação de pessoa colectiva n.º 502811005; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2002741980

CARPINTARIA AIRES, L.DA

Sede: Venda, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4438/
20010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505559200; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2002741891

CENTRO VETERINÁRIO DO OLIVAL, L.DA

Sede: Largo dos Combatentes do Ultramar, 99, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4001/
20010528; identificação de pessoa colectiva n.º 505209500; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2002741719

HENRIQUE & ALBERTINA VIEIRA, L.DA

Sede: Casal, Feitos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3318/
980929; identificação de pessoa colectiva n.º 504262165; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000364322

FEITACIL � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Feiteira, Vilar do Monte, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4397/
20010911; identificação de pessoa colectiva n.º 505643774; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000364233
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METALOADÃES � MONTAGEM DE ESTRUTURAS
METÁLICAS, L.DA

Sede: Barreiros, Adães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4635/
20011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505881225; data da
apresentação: 30062003.

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

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000385087

SENRAS, L.DA

Sede: Mosqueiro, apartado 433, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2261/
930728; identificação de pessoa colectiva n.º 503031992; data da
apresentação: 30062003.

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

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2002133301

AQUECINOX � SOCIEDADE INDUSTRIAL UTENSÍLIOS
PARA AQUECIMENTO, L.DA

Sede: Cachadinha, Minhotães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2844/
960729; identificação de pessoa colectiva n.º 503708577; data da
apresentação: 30062003.

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

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2002701660

REMINHO � REPRESENTAÇÕES DO MINHO, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta da Formiga, edifício Panorâmico,
lote 1, Forca Velha, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 931/
860421; identificação de pessoa colectiva n.º 501609040; data da
apresentação: 27062003.

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

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2002012962

FRANCISCO ALVES PEREIRA, FILHOS & C.A, L.DA

Sede: Rua de Fraião, 3, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 820/
841022; identificação de pessoa colectiva n.º 501455817; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000384803

AVELANA, FÁBRICA DE MALHAS, S. A.

Sede: Igreja, Abade do Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1136/
870617; identificação de pessoa colectiva n.º 501839356; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000384773

RIBASCER � OLARIA DE BARRO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Ribeira, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4435/
20010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505552132; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000365965

FÁBRICA DE FIAÇÃO E TECIDOS DE BARCELOS, L.DA

Sede: Rua da Azenha, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 40/
290410; identificação de pessoa colectiva n.º 500105812; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000384811

TRANSPORTES J. MIRANDA & C.A, L.DA

Sede: Monte da Poça, Carreira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3131/
980108; identificação de pessoa colectiva n.º 504047337; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2002133280

AQUECIFACO � AQUECIMENTO, CANALIZAÇÕES
E ELECTRICIDADE, L.DA

Sede: Aldeia, Palme, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4937/
20021004; identificação de pessoa colectiva n.º 506001431; data da
apresentação: 30062003.

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

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Vio-
leta da Costa Gomes. 2002742006
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CHAVES & PINTO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 50, 3.º, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3288/
980817; identificação de pessoa colectiva n.º 504220357; data da
apresentação: 20020630.

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

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000473512

LITOCÁVADO � SOCIEDADE DE ARTES
GRÁFICAS, L.DA

Sede: Rua de Miguel Ângelo, 13, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 795/
840410; identificação de pessoa colectiva n.º 501573224; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2002741913

CARPINTARIA MANUEL BARROS, L.DA

Sede: Casal de Nil, Vila Frescainha (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5179/
20021008; data da apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000384838

GILMONDCONFEX � CONFECÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Carcavelos, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4683/
20011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505893630; data da
apresentação: 30062003.

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

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000443222

CLAUFIM � ACABAMENTOS TÊXTEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cachadas, Aldreu, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3472/
990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504755706; data da
apresentação: 30062003.

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

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000376541

CONFECÇÕES FERREIRA & VALENTE, L.DA

Sede: Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1520/
890620; identificação de pessoa colectiva n.º 502175289; data da
apresentação: 30062003.

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

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000443230

CONSTRUÇÕES VALDEMAR & DIAS, L.DA

Sede: Rebordães, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4076/
20010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505450747; data da
apresentação: 30062003.

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

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000376495

ANA COUTINHO � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Monte, Remelhe, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4679/
20011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505769166; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000376665

FÁBRICA E ARMAZÉM DE MÓVEIS � ABEL FARIA
DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Vitorinha, Adães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1283/
880304; identificação de pessoa colectiva n.º 501941860; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000384846

CAFÉ SNACK-BAR, J. V. E M. E., L.DA

Sede: Avenida da Adega, Vila Frescainha (São Pedro),
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3049/
970722; identificação de pessoa colectiva n.º 503938068; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000376550
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CONFECÇÕES LAURA MARIA & MANUELA
DA CONCEIÇÃO, L.DA

Sede: Rebordões, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4680/
20011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505772345; data da
apresentação: 20030630.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 2000443214

ABINARE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Cortinhal, Faria, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2489/
941214; identificação de pessoa colectiva n.º 503318647; data da
apresentação: 30062003.

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

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Vio-
leta da Costa Gomes. 2000181295

ANA BARBOSA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Gandra, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4045/
20010608; identificação de pessoa colectiva n.º 505488302; data da
apresentação: 30062003.

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

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Vio-
leta da Costa Gomes. 2000384900

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E CANALIZAÇÕES
A. M. J. & COSTAS, L.DA

Sede: Covas, Goios, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3190/
980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504108964; data da
apresentação: 30062003.

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

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Vio-
leta da Costa Gomes. 2000384650

BRAGA

VÍTOR & HELENA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Avenida Central, 33, 4.º, direito, Braga
(São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6311/
981222; identificação de pessoa colectiva n.º 503784753; data do
depósito: 030729.

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

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2000558275

TALHO NOVO PREÇO, L.DA

Sede: Rua de D. Frei Caetano Brandão, 172, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2641/
880426; identificação de pessoa colectiva n.º 501969632; data:
030630.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Lopes Dias. 2002017441

JOSÉ PEIXOTO RODRIGUES & C.A, L.DA

Sede: Rua da Cidade do Porto, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 618/560709;
identificação de pessoa colectiva n.º 500158800; data: 030630.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Lopes Dias. 2002008922

ANTÓNIO LOPES ALVES & FILHO, L.DA

Sede: Rua do Cónego Insuelas, 21, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1260/
770210; identificação de pessoa colectiva n.º 500632294; data do
depósito: 030730.

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

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002029920

FIX-BRAGA � FERRAMENTAS E MATERIAIS
DE FIXAÇÃO, L.DA

Sede: Rua dos Malmequeres, 37, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3563/
920211; identificação de pessoa colectiva n.º 502704373; data do
depósito: 030730.

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

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002028575

GUNILLA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Pinheiros, Vimieiro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4066/
931001; identificação de pessoa colectiva n.º 502238623; data do
depósito: 030730.

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

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002327980
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GARRIDO & RAMOS � CONSTRUÇÃO, COMPRA
E VENDA DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 466, 1.º, direito, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5660/
971114; identificação de pessoa colectiva n.º 504003674; data do
depósito: 030729.

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

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2000558372

GARRIDO & RAMOS � CONSTRUÇÃO, COMPRA
E VENDA DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 466, 1.º, direito, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5660/
971114; identificação de pessoa colectiva n.º 504003674; data do
depósito: 030729.

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

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2000558402

IN � IMOBILIÁRIA DO NORTE, L.DA

Sede: Rua do Dr. Justino Cruz, 90, 4.º, Trás,
Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3173/
910204; identificação de pessoa colectiva n.º 502501090; data do
depósito: 030828.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2005141860

JOAQUIM DA COSTA CARVALHO & C.A, L.DA

Sede: Rua do Caíres, 10, 1.º, sala 9, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2850/
890407; identificação de pessoa colectiva n.º 502138424; data do
depósito: 030904.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2005672548

CONSTRUÇÕES DO ALTO MINHO, L.DA

Sede: Rua do Caíres, 10, 1.º, sala 9, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2295/
860922; identificação de pessoa colectiva n.º 501723838; data do
depósito: 030904.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2005672556

MANUEL GOMES & ARAÚJO, L.DA

Sede: Rua do Caíres, 10, 1.º, sala 9, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6971/
000719; identificação de pessoa colectiva n.º 505030632; data do
depósito: 030904.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2005672564

VELOSO � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
URBANÍSTICOS, TURÍSTICOS E RESIDENCIAIS, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lobato, 500, 1.º, sala 1, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2767/
881125; identificação de pessoa colectiva n.º 502069740; data do
depósito: 20030821.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002049840

RESTAURANTE CONDE DE AGROLONGO, L.DA

Sede: Praça do Conde de Agrolongo, 74, rés-do-chão,
Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2362/
870126; identificação de pessoa colectiva n.º 501777563; data do
depósito: 20030820.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002049858

LOFEMA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Boavista, 66, rés-do-chão, Braga (Sé)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4428/
941125; identificação de pessoa colectiva n.º 503334391; data do
depósito: 20030830.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2001673825
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J. CORREIA & PEREIRA, L.DA

Sede: Torrente, Crespos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8507/
020527; identificação de pessoa colectiva n.º 505923467; data:
030828.

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

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2005672157

J. A. R. � PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Vila Nova, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5334/
970212; identificação de pessoa colectiva n.º 503882917; data:
030822.

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

Está conforme.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2005141372

COLINATRUM CAFÉ � RESTAURAÇÃO,
HOTELARIA E LAZER, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 466, 1.º, direito,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7359/
010319; identificação de pessoa colectiva n.º 505361663; data do
depósito: 030729.

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

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2000558070

JOSÉ SILVA & SOUSA, L.DA

Sede: Loteamento Suminho, Vila Nova, 6, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8492/
020514; identificação de pessoa colectiva n.º 506145824; data do
depósito: 030729.

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

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2002028460

CONFECÇÕES CABRAL & FREITAS, L.DA

Sede: Rua de Feliciano Ramos, 2, Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7982/
011129; identificação de pessoa colectiva n.º 505850087; data do
depósito: 030729.

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

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2002029709

TASQUINHA TI ALBERTINA, L.DA

Sede: Rua dos Torneiros, 45, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8660/
020827; identificação de pessoa colectiva n.º 506218767; data do
depósito: 030729.

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

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2002029490

ANTUNES & AMORIM, FORMADORES, L.DA

Sede: Rua Nova de Santa Cruz, 55 e 55-A, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7711/
010831; identificação de pessoa colectiva n.º 505632616; data do
depósito: 030729.

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

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2002029580

PUBLICAÇÕES DA COSTA, L.DA

Sede: Urb. Brácara Augusta, rés-do-chão, Cruzeiro,
Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3756/
920922; identificação de pessoa colectiva n.º 502850752; data do
depósito: 030729.

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

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Celeste
Ferreira Braga Esteves. 2002029644

ANIANA � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Justino Cruz, 78, rés-do-chão, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2639/
880421; identificação de pessoa colectiva n.º 501967729; data do
depósito: 030828.

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

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Celeste
Ferreira Braga Esteves. 2005141895

UNIÃO DOS ELECTRICISTAS DE BRAGA, L.DA

Sede: Rua de Pedro Magalhães Gondavo, 113, rés-do-chão,
Braga (Cividade)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 527/480528;
identificação de pessoa colectiva n.º 500291586; data: 030731.

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

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2005143472
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IDEA FACTORY � SERVIÇOS DE APOIO
ÀS EMPRESAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Gabriel Pereira de Castro, 81,
Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6604/
991217; identificação de pessoa colectiva n.º 504859846; data do
depósito: 20030801.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005143839

SERRALHARIA LIVRAMENTO, L.DA

Sede: Parque Industrial de Adaúfe, pavilhão G 2 A,
Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1048/
730523; identificação de pessoa colectiva n.º 500143544; data do
depósito: 20030825.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002037477

ESPAÇONEXUS � ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 374, subloja,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7429/
010423; identificação de pessoa colectiva n.º 505480786; data do
depósito: 20030814.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000557120

CONFECÇÕES OLIVEIRA, L.DA

Sede: Boavista, Fraião, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4766/
950926; identificação de pessoa colectiva n.º 503490075; data do
depósito: 20030820.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002043442

PINTALVES � PINTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Mário de Almeida, 10, rés-do-chão, direito, Braga
(São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6697/
000202; identificação de pessoa colectiva n.º 504862731; data do
depósito: 021003.

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

Está conforme.

11 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 2000370764

TEMPEROS DA GRACINDA � COMIDA
PARA FORA, L.DA

Sede: Rua de António Mariz, 76, Lamaçães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6541/
991109; identificação de pessoa colectiva n.º 504685023; data:
030807.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002028494

DUTCHTRONIC � INDÚSTRIA DE COMPONENTES
ELECTRÓNICOS, S. A.

Sede: Rua da Cidade do Porto, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6885/
000529; identificação de pessoa colectiva n.º 504770055; data:
030808.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002025983

FERREIRA & PINTO, L.DA

Sede: Rua Nova de Santa Cruz, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 984/710819;
identificação de pessoa colectiva n.º 500352178; data: 030808.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2005142654

FERREIRA & PINTO, L.DA

Sede: Rua Nova de Santa Cruz, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 984/710819;
identificação de pessoa colectiva n.º 500352178; data: 030808.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2001.

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2000557767
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FERACRIL � SOCIEDADE COMERCIAL
DE FERRAGENS E ACRÍLICOS, L.DA

Sede: Rua do Padre Cruz, 284, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2413/
870414; identificação de pessoa colectiva n.º 501810617; data:
030806.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2005142522

SALA DE RADIOLOGIA CENTRAL DE BRAGA, L.DA

Sede: Avenida Central, 31, 2.º, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1531/
790919; identificação de pessoa colectiva n.º 500896194; data:
030806.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002043906

AUCO � INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Rua do Taxa, sem número, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1306/
770728; identificação de pessoa colectiva n.º 500633312; data do
depósito: 030801.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2005143847

AUCO � INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Rua do Taxa, sem número, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1306/
770728; identificação de pessoa colectiva n.º 500633312; data do
depósito: 030801.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2005143855

PORBEL � PREFABRICADOS DE BETÃO, L.DA

Sede: Goja, Merelim (São Pedro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2379/
870212; identificação de pessoa colectiva n.º 501781196; data:
030825.

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

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002040435

SOCINBRA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 454, 5.º, direito,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6043/
980921; identificação de pessoa colectiva n.º 504251775; data:
030729.

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

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2000559573

MARJOTIL � REPRESENTAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de José Augusto Vieira, 13, 3.º, esquerdo,
Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6680/
000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504832433; data:
030729.

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

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002029733

JOSÉ PEREIRA ALVES & FILHOS, L.DA

Sede: Aldeia do Rio, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2126/
850603; identificação de pessoa colectiva n.º 501504133; data:
030820

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

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Celeste
Ferreira Braga Esteves. 2005141216

SEGMINHO � CORRETORES DE SEGUROS, S. A.

Sede: Praça de Alexandre Herculano, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2027/
840516; identificação de pessoa colectiva n.º 501447067; data do
depósito: 030805 e rectificação do depósito de contas do ano de
2001 de 021028.

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

Mais certifico que foi publicada com inexactidão no Diário da
República, 3.ª série, n.º 83, de 8 de Abril de 2003, a fl. 7647, a de-
nominação da sociedade, pelo que se rectifica para SEGMINHO �
Corretores de Seguros, S. A.

Está conforme.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2005143693

VIFI � MINIMERCADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Soutinho, Arentim, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8672/
020906; identificação de pessoa colectiva n.º 506279871; data:
030729.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002029610

NCP � NASCIMENTO & CARLOS, PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Veida, Padim da Graça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7697/
010824; identificação de pessoa colectiva n.º 505543192; data:
030729.

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

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002028524

AMABELIA RODRIGUES & FERNANDES, L.DA

Sede: Rua do Padre Manuel Alaio, 5, 1.º, direito, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1781/
811103; identificação de pessoa colectiva n.º 501212264; data:
030819.

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

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Celeste
Ferreira Braga Esteves. 2005141151

SALVADOR GOMES DA SILVA, L.DA

Sede: Sobrado, Panóias, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7849/
011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505714302; data do
depósito: 030729.

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

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2002029598

JOSÉ MOREIRA & VIEIRA, L.DA

Sede: Formigueira, pavilhão 9, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7967/
011123; identificação de pessoa colectiva n.º 505794098; data:
030729.

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

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002029741

SIEE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E EXPLORAÇÃO
EQUESTRE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 296, 5.º, esquerdo, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8209/
020430; identificação de pessoa colectiva n.º 506065782; data:
030729.

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

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002006814

MOTÉIS HORLY, L.DA

Sede: Rua do Carregal, 50, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8161/
020219; identificação de pessoa colectiva n.º 505860490; data:
030729.

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

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2005143294

FAFE

TIAGAUTO � ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 713/310192;
identificação de pessoa colectiva n.º 502690445; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/20031119.

Certifico que foi alterada a denominação da firma para Cândido
& Ferreira, L.da

Mais certifico que foi alterado o artigo 1.º
E pelos sócios foi dito:
Que são os únicos sócios, sendo o outorgante marido o único

gerente da sociedade comercial por quotas TIAGAUTO � Acessó-
rios Auto, L.da, número de identificação de pessoa colectiva
502690445, com sede na Avenida das Forças Armadas, 14, em Fafe,
com o capital social de 100 000 euros, matriculada na competente
Conservatória do Registo Comercial sob o n.º 713.

Que pela presente escritura, deliberam:
a) Alterar a firma social da sociedade;
b) Alterar em conformidade o artigo 1.º do pacto social, que pas-

sa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cândido & Ferreira, L.da, e tem a sua
sede na Avenida das Forças Armadas, 14, freguesia e concelho de
Fafe.

Está conforme.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Hermínia Ana Gon-
çalves. 2002709475

GUIMARÃES

CONSTRUÇÕES SOUSA, RIBEIRO & FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9290;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 62/20031126.

Contrato de sociedade

No dia 22 de Setembro de 2003, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
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do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

1.º José Ribeiro de Sousa, contribuinte fiscal n.º 175623058, ca-
sado com Laurinda Ribeiro da Silva sob o regime da comunhão de
adquiridos, natural da freguesia de Caldelas e residente na Travessa
de Figueiras, 74, freguesia de Barco, ambas do concelho de Guima-
rães, portador do bilhete de identidade n.º 9486483, emitido em 14 de
Abril de 1999, por Lisboa;

2.º Manuel Ribeiro de Sousa, contribuinte fiscal n.º 175623066,
casado com Ana Maria Pinheiro da Silva sob o regime da comunhão
de adquiridos, natural da referida freguesia de Caldelas e residente na
mencionada Travessa de Figueiras, 72, portador do bilhete de iden-
tidade n.º 9189494, emitido em 16 de Maio de 2000, por Lisboa;

3.º Francisco Manuel Ribeiro de Sousa, contribuinte fiscal
n.º 221272011, solteiro, natural da freguesia de Azurém, concelho
de Guimarães e residente na indicada Travessa de Figueiras, 122, por-
tador do bilhete de identidade n.º 12152764, emitido em 25 de Agosto
de 2003, por Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Sousa, Ribeiro &
Francisco, L.da, e tem a sua sede na Travessa das Figueiras, 74, fre-
guesia de Barco, concelho de Guimarães.

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

3 � A criação de formas locais de  representação não dependerá
de deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria de construção civil
e empreitadas de obras públicas.

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 1000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, 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 nomeados gerentes todos os
sócios.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

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.

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como
no caso do número anterior, a quota será paga pelo último balanço,
em três prestações trimestrais e iguais, vencendo-se a primeira 60 dias
após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;

e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros legitimá-
rios;

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 só-
cios.

2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em
contrário, será o que resultar de um balanço especialmente feito para
esse fim, no prazo de 30 dias, e será paga ao seu titular em duas
prestações iguais e semestrais, com vencimento 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 heredi-
tária ou de contitularidade poderão nomear um, de entre si, ou um
estranho que a todos representa 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

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibe-
ração dos sócios, salvo nos casos em que contrariem o disposto no
contrato de sociedade.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme.

27 de Novembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oli-
veira Varela. 2004534273

GRANISOUTO � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9289;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 61/20031126.

Contrato de sociedade

No dia 26 de Novembro de 2003, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

1.º Daniela da Conceição Pereira da Silva, contribuinte fiscal
n.º 240659287, solteira, natural da freguesia de Souto (São Salva-
dor), concelho de Guimarães, onde reside no lugar de Portelinha,
portadora do bilhete de identidade n.º 12790025, emitido em 13 de
Setembro de 2000, por Lisboa;

2.os Eduardo Freitas da Silva e mulher, Maria José da Cunha Pe-
reira, naturais, ele da freguesia de Souto (São Salvador) e ela da fre-
guesia de Caldas de Vizela (São João), ambas do concelho de Guima-
rães, residentes no referido lugar de Portelinhas, casados sob o regime
de comunhão de adquiridos, portadores dos bilhetes de identidade
respectivamente n.os 9385624, emitido em 10 de Novembro de 1999,
e 9583380, emitido em 11 de Novembro de 1999, ambos por Lis-
boa, que, no exercício do poder paternal outorgam, em representa-
ção de seu filho menor consigo residente, Carlos Miguel Pereira da
Silva, contribuinte fiscal n.º 245152695, natural da freguesia de Souto
(São Salvador), concelho de Guimarães.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram entre o
primeiro outorgante e o menor representado dos segundos
outorgantres um contrato de sociedade comercial por quotas, nos
termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação GRANISOUTO � Már-
mores e Granitos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Souto, freguesia
de Souto (São Salvador), concelho de Guimarães.

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

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação, ex-
portação e transformação de mármores e granitos.

ARTIGO 3.º

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.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, 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 nomeada gerente a sócia
Daniela da Conceição Pereira da Silva.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme.

27 de Novembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oli-
veira Varela. 2004534281

TÁXIS MACEDO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9298/
20031203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20031203.

Contrato de sociedade

No dia 25 de Novembro de 2003, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

1.º Augusto César Mendes de Carvalho, contribuinte fiscal
n.º 201579430, natural da freguesia de Azurém, residente na Rua de
António Gomes Marinho, 354, freguesia de Selho (São Lourenço),
ambas do concelho de Guimarães, casado com Maria de La Salette
Violante Sousa Carvalho sob o regime de comunhão de adquiridos,
portador do bilhete de identidade n.º 10886082, emitido em 4 de
Novembro de 2003, por Lisboa;

2.º Maria Armanda Oliveira Macedo, contribuinte fiscal
n.º 141592095, natural da freguesia de Freitas, concelho de Fafe,
residente na Rua de Riba Rio, 157, freguesia de Aldão, concelho de
Guimarães, casada com Luís Marques Machado sob o regime de co-
munhão de adquiridos, portadora do bilhete de identidade
n.º 1739119, emitido em 9 de Março de 2000, por Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Macedo & Carvalho, L.da,
e tem a sua sede na Rua de António Gomes Marinho, 354, freguesia
de Selho (São Lourenço), concelho de Guimarães.

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 transportes públicos de alu-
guer em veículos automóveis ligeiros de passageiros � transportes
em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
1667 euros, pertencente ao sócio Augusto César Mendes de Carva-
lho, e outra do valor nominal de 3334 euros, pertencente à sócia
Maria Armanda Oliveira Macedo.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 25 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Augusto César Mendes de Carvalho e a Vítor Ma-
nuel Macedo Marques Machado, casado, natural da freguesia de Frei-
tas, concelho de Fafe, residente na Rua de Riba Rio, 157, freguesia
de Aldão, concelho de Guimarães, que desde já ficam nomeados ge-
rentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá
comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade será efectua-
da pelos gerentes à data da dissolução, adjudicando-se o activo social
por licitação entre os sócios, depois de pagos os credores.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2004520078

ELISABETE & FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9297/
20031202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20031202.

Contrato de sociedade

No dia 28 de Novembro de 2003, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

1.º Elisabete Gonçalves Pereira, contribuinte fiscal n.º 203308778,
solteira, natural da freguesia da Póvoa de Lanhoso (Nossa Senhora
do Amparo), residente na Rua do Padre José de Castro Torres, fre-
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guesia de Taíde, lugar de Porto d�Ave, ambas do concelho da Póvoa
de Lanhoso, portadora do bilhete de identidade n.º 10338971, emi-
tido em 31 de Janeiro de 2002, por Braga;

2.º Francisco Cardoso Alves, contribuinte fiscal n.º 238399729,
solteiro, natural da freguesia de Azurém, residente na Avenida dos
Combatentes da Grande Guerra, 181, freguesia de Guimarães (Oli-
veira do Castelo), ambas do concelho de Guimarães, portador do
bilhete de identidade n.º 12532248, emitido em 9 de Dezembro de
1999, por Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Elisabete & Francisco, L.da, e
tem a sua sede na Avenida de D. Afonso Henriques, 638, freguesia
de Urgeses, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de gabinete de
contabilidade e consultoria fiscal.

ARTIGO 3.º

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

2 � 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, bem como a sua representa-
ção, 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 nomeados gerentes a sócia
Elisabete Gonçalves Pereira e Rosa Maria Gonçalves Pereira Mo-
reira, casada, natural da freguesia de Taíde, concelho da Póvoa de
Lanhoso, residente na Rua de 27 de Maio, 969, rés-do-chão, direito,
freguesia de Negrelos (São Tomé), concelho de Santo Tirso.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Assim o outorgaram.
Foram-me exibidos:
a) Certificado da admissibilidade da firma adoptada pela sociedade,

expedido em 8 de Outubro findo pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas;

b) Guia de depósito do capital social efectuado hoje, na agência
do Banco Português de Negócios, em Guimarães;

c) Número de identificação de pessoa colectiva P 506745899, do
qual consta o CAE 74120.

Preveni os outorgantes da obrigação de ser requerido o registo deste
acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Aos outorgantes foi lido e explicado o conteúdo deste acto.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2004520051

EDIPÁGINAS � SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9296/
20031128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/
20031128.

Contrato de sociedade

No dia 28 de Novembro de 2003, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

1.º Francisco Ricardo Lopes Fernandes, contribuinte fiscal
n.º 217295614, casado com Marta Carina Araújo de Freitas sob o
regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Azurém,
concelho de Guimarães, onde reside na Rua de São José, titular da
carta de condução n.º BR-242468 2, emitida em 30 de Abril de
2003 pela Direcção-Geral de Viação de Braga;

2.º Verónica Isabel da Silva Martins, contribuinte fiscal
n.º 221008454, solteira, natural da referida freguesia de Azurém, e
residente na Rua das Espadanas, entrada 2, 2.º, direito, freguesia das
Caldas de Vizela (São Miguel), concelho de Vizela, portadora do bi-
lhete de identidade n.º 11264265, emitido em 17 de Julho de 1999,
por Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, respectivamente, pela carta
de condução e bilhete de identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação EDIPÁGINAS � Servi-
ços de Publicidade, L.da, e tem a sua sede na Rua de São José, 49,
freguesia de Azurém, concelho de Guimarães.

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 prestação de serviços às em-
presas, nomeadamente no âmbito da publicidade, organização de base
de dados de empresas.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.
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ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2004520043

IMOESTALEIRO IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9295/
20031128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/
20031128.

Contrato de sociedade

No dia 6 de Novembro de 2003, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

1.º Jorge Manuel Leite Teixeira, contribuinte fiscal
n.º 179363638, natural da freguesia de Gémeos, concelho de Guima-
rães, residente na Rua de São Lourenço de Calvos, freguesia de Cal-
vos, concelho de Guimarães, casado com Maria de Fátima Fernan-
des Henriques sob o regime da comunhão de adquiridos, portador do
bilhete de identidade n.º 9146881, de 14 de Abril de 1999, por Lis-
boa;

2.º José Tolentino de Freitas Gonçalves, contribuinte fiscal
n.º 176757481, natural da freguesia de Monte, concelho do Funchal,
residente no lugar de Quintela, freguesia de Coucieiro, concelho de
Vila Verde, casado com Manuela Maria Chaves Veloso Gonçalves
sob o regime de comunhão de adquiridos, portador do bilhete de iden-
tidade n.º 7329170, de 28 de Janeiro de 1999, por Braga;

3.º Rui Filipe de Melo e Silva Ferreira Dias, contribuinte fiscal
n.º 164247807, solteiro, natural da freguesia de Paranhos, concelho
do Porto, residente na Rua de Oneca Mendes, 100, 2.º, direito, fre-
guesia de Creixomil, concelho de Guimarães, portador do bilhete de
identidade n.º 9462699, de 16 de Abril de 1998, por Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Imoestaleiro Imóveis,
L.da, e tem a sua sede na Rua da Boavista, 642, freguesia de Ponte,
concelho de Guimarães.

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 compra e venda de imóveis,
promoção de urbanizações e habitações. Indústria de construção ci-
vil. Empreitadas de obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5250 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
1750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;

c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma
for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2004520035

FAUSTOP, COMÉRCIO DE CALÇADO E PELES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9294/
20031127; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/
20031127.

Constituição de sociedade

No dia 27 de Novembro de 2003, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, respectivo
notário, licenciado Rui Jorge Pereira Mendes, compareceu como
outorgante Francisco Manuel Barbosa Martins de Araújo, casado com
Célia Teresa Ribeiro Duarte Bicho no regime de separação de bens,
natural da freguesia das Caldas de Vizela (São Miguel), concelho de
Guimarães, residente na Rua de Castelães de Além, 428, na freguesia
de Ponte, concelho de Guimarães, titular do bilhete de identidade
n.º 3704267, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa em 4 de Dezembro de 2002, contribuinte fiscal n.º 175447101.

Verifiquei a identidade do outorgante em face da exibição do re-
ferido documento de identificação.

E pelo outorgante foi dito que constitui uma sociedade unipessoal
por quotas, que fica a reger-se nos termos e condições dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FAUSTOP, Comércio de Calça-
do e Peles, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Castelães de Além, 428, freguesia
de Ponte, concelho de Guimarães.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, representações, agente de
comércio por grosso de calçado, artigos de pele e peles.

ARTIGO 3.º

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

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2004520027

PEVITELINOX � MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9293;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/20031127.

Contrato de sociedade

No dia 27 de Novembro de 2003, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

1.º Fernando da Cruz dos Santos Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 194769690, natural de França, residente no lugar de Eiró, fre-
guesia de Vilarinho, concelho de Santo Tirso, casado com Rosa de
Jesus Andrade Ribeiro sob o regime de comunhão de adquiridos,
portador do bilhete de identidade n.º 11202040, emitido em 13 de
Outubro de 2003, por Lisboa;

2.º Flávio de Abreu Cardoso, contribuinte fiscal n.º 169146448,
divorciado, natural da freguesia de Figueiredo, residente na Rua dos
Peões, freguesia de Leitões, ambas do concelho de Guimarães, por-
tador do bilhete de identidade n.º 3754710, emitido em 23 de Se-
tembro de 2003, por Lisboa;

3.º Justino João de Sá, contribuinte fiscal n.º 195015029, natural
da freguesia e concelho de Mirandela, residente no lugar de Covilhó,
freguesia de Lustosa, concelho de Lousada, casado com Maria Alberta
Rodrigues Sá sob o regime de comunhão de adquiridos, portador do
bilhete de identidade n.º 6604382, emitido em 3 de Agosto de 1999,
pelo Porto.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação PEVITELINOX � Mó-
veis e Equipamentos Hoteleiros, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Outeiro Levado, 390, freguesia de Selho (São Cristóvão), concelho
de Guimarães.

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 fabrico, comércio, importa-
ção e exportação de móveis e equipamentos em inox para indústria,
nomeadamente indústria hoteleira.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5400 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
1800 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo obrigatória a
do gerente Flávio de Abreu Cardoso.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

Que as entradas em dinheiro correspondentes ao capital social, já
realizadas, foram depositadas em 21 do corrente mês no Banco
Comercial Português, na agência de Moreira de Cónegos, e que a
gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento do
mesmo a fim de custear as despesas de constituição, instalação da
sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004534052

MIDOURO � SOCIEDADE PANIFICADORA, L.DA

Sede: Moure, Moreira de Cónegos

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1399;
identificação de pessoa colectiva n.º 500193088; inscrição n.º 38; nú-
mero e data da apresentação: 6/20031022.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital da sociedade quanto a 18 690 euros, em reservas li-
vres, e 50 euros, em dinheiro, e foi efectuada a alteração total do
pacto social, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de MIDOURO � Sociedade
Panificadora, L.da, tem a sua sede na Rua das Paredes Alagadas, 141,
freguesia de Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães, e durará
por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício e exploração da indús-
tria e comércio de panificação, pastelaria e confeitaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 24 970 euros, integralmente realizado nos
diversos valores constantes da escrita e em dinheiro e corresponde
à soma de 24 quotas, uma do valor nominal de 840 euros, perten-
cente à sócia Ana Fernanda dos Santos Ribeiro, outra do valor no-
minal de 400 euros, pertencente ao sócio Ângelo César Carneiro da
Silva, duas quotas, uma do valor nominal de 400 euros, com a natu-
reza de bem próprio, e outra do valor nominal de 370 euros, com a
natureza de bem comum, pertencentes ambas ao sócio António
Manuel de Campos Marques e Sousa Neto, outra do valor nominal
de 200 euros, pertencente ao sócio Augusto da Costa Ribeiro Ma-
chado, outra do valor nominal de 800 euros, pertencente em co-
mum e sem determinação de parte ou direito aos sócios Maria Au-
gusta Ferreira, Amâncio Alfredo Leão Ferreira Brandão, Maria de
Lurdes Leão Ferreira Brandão Reis, João Pedro Leão Ferreira Bran-
dão e Adélio Joaquim Leão Ferreira Brandão, outra do valor nomi-
nal de 440 euros, pertencente ao sócio Augusto Ferreira da Silva Costa
e com o usufruto a favor de Laurinda Ferreira da Silva Costa, outra
do valor nominal de 2000 euros, pertencente em comum aos sócios
José Pereira Veloso, Ana de Jesus Pereira de Barros, Maria da Con-
ceição Barros, Rosa Pereira de Barros e Maria Alice Barros Pereira
e com usufruto a favor de Joaquim Pereira Veloso, outra do valor
nominal de 720 euros, pertencente ao sócio Luís de Sousa Pacheco,
outra do valor nominal de 300 euros, pertencente ao sócio Vítor
Manuel Pereira da Silva, cinco quotas, uma do valor nominal de
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400 euros, outra no valor nominal de 760 euros, outra do valor
nominal de 1680 euros e duas iguais do valor nominal de 3360 eu-
ros, pertencentes todas ao sócio João Manuel de Abreu Cardoso, outra
do valor nominal de 600 euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel
Almeida Pereira da Silva, outra do valor nominal de 220 euros, per-
tencente ao sócio Lúcio Manuel Marques de Sousa Neto, outra do
valor nominal de 640 euros, em comum e sem determinação de parte
ou direito, pertencentes aos sócios Manuel Ferreira Pedroso, Joa-
quim de Sousa Ferreira Pedroso, Zeferino de Sousa Ferreira Pedroso,
Maria do Carmo de Sousa Ferreira Pedroso, Adelino de Sousa Fer-
reira Pedroso, Marília Bernardete Sousa Ferreira Pedroso, Rosa
Madalena de Sousa Ferreira Pedroso, Raul Manuel Sousa Ferreira
Pedroso, Carlos Alberto de Sousa Ferreira Pedroso e Rosa de Fátima
de Sousa Ferreira Pedroso, outra do valor nominal de 300 euros,
pertencente à sócia Maria Alberta Pimenta Pedroso, outra do valor
nominal de 840 euros, pertencente à sócia Maria do Céu Mendes da
Costa Sampaio, outra do valor nominal de 2360 euros, pertencente
à sócia Maria Isabel Ribeiro da Costa, outra do valor nominal de
380 euros, pertencente ao sócio Orlando Marques de Sousa Neto,
outra do valor nominal de 1400 euros, pertencente à sócia Sousa &
Neto, L.da, e outra quota do valor nominal de 2200 euros, perten-
cente à própria sociedade Midouro � Sociedade Panificadora, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, pertencem a três gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � Cada período de gerência é de três anos, mas os membros do
conselho de gerência poderão ser reeleitos, sem limitação do nú-
mero de mandatos.

3 � À gerência cabem os mais amplos poderes de administração
da sociedade, podendo, nomeadamente, adquirir, alienar e onerar
quaisquer bens móveis e veículos automóveis, e adquirir imóveis,
estabelecimentos comerciais e industriais e participações como só-
cio em sociedade de objecto ou actividades diferentes das que a so-
ciedade exercer.

4 � É vedado aos gerentes prestar garantias, reais ou pessoais, a
dívidas de outras entidades e praticar actos e celebrar contratos con-
trários aos fins da sociedade, com excepção dos admitidos pelo pac-
to social.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

ARTIGO 6.º

1 � Só com o consentimento da sociedade é possível a divisão de
qualquer quota.

2 � É proibida a divisão de quotas de que resultem novas quotas
de valor nominal inferior a 400 euros.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade.

2 � A sociedade, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo lu-
gar, gozam do direito de preferência na cessão de quotas a estra-
nhos.

3 � O direito de preferência da sociedade e dos sócios será exer-
cido na própria assembleia geral que for convocada para deliberar
sobre o consentimento à venda da quota.

4 � Se a sociedade não preferir e houver dois ou mais sócios a
exercer o seu direito de preferência, abrir-se-á licitação entre eles, e
a quota será transferida para o sócio que melhor preço e condições
de pagamento oferecer.

ARTIGO 8.º

A quota do sócio poderá ser amortizada com o consentimento do
respectivo titular e a contrapartida da amortização e o seu paga-
mento serão definidos no próprio acordo de amortização.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por aviso postal registado
expedido com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral reunirá nos três primeiros meses de cada
ano para aprovação das contas do exercício anterior e deliberar sobre
a aplicação dos resultados líquidos.

2 � A assembleia poderá deliberar a constituição de quaisquer
fundos de reserva, ainda que absorvam a totalidade dos lucros.

Foi depositado o texto actualizado do contrato da sociedade.

22 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2001917104

HEISAN � REPRESENTAÇÕES DE CALÇADO
E TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9256;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/20031028.

Contrato de sociedade

No dia 8 de Setembro de 2003, no 9.º Cartório Notarial do Por-
to, perante mim, notária, Helena Maria de Sousa Moreira Delgado,
compareceram como outorgantes:

1.º Carlos Manuel da Silva Maia Heitor (contribuinte fiscal
n.º 180156551, bilhete de identidade n.º 7402432, de 18 de Março
de 1999, de Lisboa), natural de Caparica, Almada, residente na Rua
de Camilo Castelo Branco, 244, rés-do-chão, Guimarães, casado com
Catarina Helena de Oliveira Ferreira Heitor no regime da comunhão
de adquiridos;

2.º Luís Manuel Rosário dos Santos (contribuinte fiscal
n.º 145222446, bilhete de identidade n.º 7154286, de 22 de Setem-
bro de 1999, de Lisboa), natural de Angola, residente na Rua de
D. Pedro II, 2-F, 3.º, frente, freguesia e concelho da Moita, casado
com a terceira outorgante no regime da comunhão de adquiridos;

3.º Ângela Maria Inocêncio Simões dos Santos (bilhete de identi-
dade n.º 6532615, de 7 de Julho de 2000, de Lisboa), natural da fre-
guesia e concelho do Barreiro, residente com seu marido.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade.

E pelos primeiro e segundo outorgantes foi dito:
Que entre si constituem uma sociedade comercial por quotas sob

a firma HEISAN � Representações de Calçado e Têxteis, L.da, com
o número de identificação de pessoa colectiva provisório
P 506621243, com sede na Rua de Fernando Pessoa, 71, 1.º, direi-
to, freguesia de Fermentões, concelho de Guimarães, com o capital
social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, de 5000 eu-
ros, tendo como objecto social a representação de marcas de vestu-
ários e calçado e a distribuição e comercialização das mesmas. Re-
presentações de têxteis e a sua comercialização, que se regerá pelos
estatutos constantes do documento complementar elaborado nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, que arquivo;

Que desde já, e antes do registo definitivo do contrato de socie-
dade, autorizam qualquer um dos gerentes a efectuar quaisquer aqui-
sições de bens de equipamentos para a sociedade, bem como assu-
mem, em nome da sociedade, as despesas com a sua constituição e
registo, para o que autorizam o levantamento do capital social de-
positado no passado dia 5 na agência da Moita da Caixa Económica
Montepio Geral, cujo duplicado exibiram.

Declarou o segundo outorgante que a quota por si subscrita cons-
titui um bem próprio seu, porquanto foi realizada com dinheiro por
si levado para o casal.

A terceira outorgante declarou que confirma as declarações de seu
marido quanto à natureza de bem próprio da quota por ele subscrita.

Estatutos da sociedade HEISAN � Representações de Calçado e
Têxteis, L.da, elaborados nos termos do artigo 64.º do Código do
Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HEISAN � Representações de Calça-
do e Têxteis, L.da, e tem a sua sede na Rua de Fernando Pessoa, 72,
1.º, direito, freguesia de Fermentões, concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a representação de marcas de vestuário
e calçado e a distribuição e comercialização das mesmas. Represen-
tações de têxteis e sua comercialização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios, Carlos Manuel da Silva Maia Hei-
tor e Luís Manuel Rosário dos Santos.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe às pessoas, sócios ou não,
a designar em assembleia geral, que decidirá do seu número e remu-
neração, sendo dispensada de caução.

2 � Desde já são nomeados gerentes os sócios Carlos Manuel da
Silva Maia Heitor e Luís Manuel Rosário dos Santos.

ARTIGO 5.º

A sociedade fica obrigada, em todos os actos que envolvam, di-
recta ou indirectamente, a sua responsabilidade, pelas assinaturas de
dois gerentes.

ARTIGO 6.º

São conferidos à gerência os mais amplos poderes de gestão dos
negócios sociais, praticando todos os actos tendentes à realização
do objecto social, designadamente:

a) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, activa ou pas-
sivamente, propor acções, confessá-las e delas desistir ou transigir;

b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou esta-
belecimentos para a sociedade, bem como celebrar contratos de lo-
cação financeira mobiliária ou ALD;

c) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,
definindo a extensão dos respectivos mandatos.

ARTIGO 7.º

1 � Em caso de morte de qualquer dos sócios, a sociedade pode-
rá, compulsivamente, amortizar a respectiva quota, adquiri-la ou fazê-
-la adquirir por qualquer pessoa singular ou colectiva, incluindo os
restantes sócios.

2 � Neste caso, o valor da quota a amortizar ou a adquirir será o
resultante do último balanço aprovado, a liquidar em quatro presta-
ções semestrais.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá ainda amortizar a quota de qualquer só-
cio em caso de falência ou insolvência do titular de qualquer das
quotas sociais, bem como nos casos de sua penhora, arresto ou ou-
tro procedimento cautelar não contestando, quando, por qualquer
motivo, se deva proceder à sua arrematação, adjudicação judicial,
venda em execução ou transferência, imposta por lei da sua titula-
ridade.

2 � O valor da quota a amortizar será o determinado pelo último
balanço aprovado, salvo disposição imperativa da lei em contrário.

ARTIGO 9.º

Os lucros de cada exercício, que não sejam necessários para cobrir
prejuízos transitados, formar ou reconstituir reservas impostas por
lei, terão o destino e a aplicação que forem deliberados em assem-
bleia geral, por maioria simples dos votos emitidos.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2001916973

FAIA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua do Mestre Caçoila, 18, São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6536;
identificação de pessoa colectiva n.º 504621785; data da apresenta-
ção: 20031118.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade referentes à prestação de contas de 2001.

19 de Novembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto Oliveira
Varela. 2001924640

CONSULDQF � CONSULTORIA EM DESIGN,
QUALIDADE E FORMAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida do Conde de Margaride, 106, 1.º, São Paio,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5050;
identificação de pessoa colectiva n.º 503567680; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 17/20031119.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramen-
to da liquidação da referida sociedade, tendo sido aprovadas as con-
tas em 12 de Novembro de 2003.

20 de Novembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto Oliveira
Varela. 2004522160

RICARDO FILIPE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Vila Chã, 1001, rés-do-chão, direito, Pinheiro

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7802;
identificação de pessoa colectiva n.º 505592770; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 7/20031119.

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

20 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004522143

PASTELARIA E PÃO QUENTE BIOGUIMARÃES, L.DA

Sede: Rua de São Sebastião, 171, rés-do-chão, direito,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7024;
identificação de pessoa colectiva n.º 505214881; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 31/20031120.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramen-
to da liquidação da referida sociedade, tendo sido aprovadas as con-
tas em 7 de Novembro de 2003.

21 de Novembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto Oliveira
Varela. 2001922183

JOSÉ CASTRO DE OLIVEIRA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Cândido José de Carvalho, Urgeses,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7230;
identificação de pessoa colectiva n.º 505353474; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/20031121.

Certifico que foi efectuado o registo referente à alteração da sede
social para a Rua de São Cipriano, 680, fracção A, Taboadelo, Gui-
marães.

24 de Novembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto Oliveira
Varela. 2004522232

MORIM & SOUSA, L.DA

Sede: Rua de D. João I, 95, São Paio

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4804;
identificação de pessoa colectiva n.º 503401102; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/20031121.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta onde consta a
cessação de funções da gerente Maria José dos Santos Sousa, por
renúncia.

24 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004522240

MANUEL OLIVEIRA & FRANCISCO
OLIVEIRA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Verdeal de Cima, Atães, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6320;
identificação de pessoa colectiva n.º 504556673; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 33/20031124.
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Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramen-
to da liquidação da referida sociedade, tendo sido aprovadas as con-
tas em 11 de Novembro de 2003.

25 de Novembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto Oliveira
Varela. 2004522259

TERRAS DE BOURO

SOLERMIDA � TURISMO NO ESPAÇO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Terras de Bouro. Matrícula
n.º 138/020722; identificação de pessoa colectiva n.º 506228851;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 5 e 7/20030526.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, cessou funções de gerên-
cia Maria da Conceição Mouta Gonçalves Branco, por renúncia, e
alterou parcialmente o seu pacto social quanto ao n.º 1 do artigo 3.º
e n.os 1 e 2 do artigo 4.º, ficando estes com as seguintes redacções:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
3000 euros e outra do valor nominal de 6000 euros, ambas perten-
centes ao sócio Aniceto José de Carvalho Gonçalves, e outra do valor
nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Jaime de Carvalho
Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, manten-
do-se na gerência o sócio Jaime de Carvalho Gonçalves e ficando
desde já designado gerente o sócio Aniceto José de Carvalho Gon-
çalves.

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

Conferida, está conforme ao seu original.

27 de Novembro de 2003. � O Ajudante, João Luís da Cunha
Dias. 2001886683

CLÍNICA DENTÁRIA LÍDIA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Terras de Bouro. Matrícula
n.º 148/031119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20031119.

Certifico que entre José Augusto da Costa Abreu Dias, casado na
comunhão geral com Lídia da Glória Ferreira Queirós Dias, e Lídia
Maria Queirós Dias, casada na separação de bens com Albino Júlio
Carvalho Araújo, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Dentária Lídia Dias, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Covas, freguesia de Moimenta, conce-
lho de Terras de Bouro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de clínicas
dentárias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4750 euros, pertencente à sócia Lídia Maria Queirós Dias, e outra
do valor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio José Augusto
da Costa Abreu Dias.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Lídia Maria Queirós Dias, que desde já fica nomeada
gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Conferida, está conforme ao seu original.

27 de Novembro de 2003. � O Ajudante, João Luís da Cunha
Dias. 2001886675

VIZELA

AMÂNDIO FERNANDES � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Agostinho Lima, 99, São João das Caldas
de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 329/011009;
identificação de pessoa colectiva n.º 505759845; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 1/031111.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi registado o aumento de capi-
tal. Aumento com 8500 euros, em dinheiro, subscrito por Amândio
Fernandes e que acresce à respectiva quota.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Graça
Simões Rocha. 2000253660

TIPOVIZ � TIPOGRAFIA VIZELENSE, L.DA

Sede: Avenida do Abade de Tagilde, 113, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 258/010727;
identificação de pessoa colectiva n.º 501483535; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 10/031107.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 foi regista-
da a cessação de funções de gerente de Lourenço Fernandes Nóbrega,
por renúncia, em 20 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Graça
Simões Rocha. 2000253652

VIZELA ORIENTE � COMÉRCIO DE TAPEÇARIAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Pereira Caldas, 265, São Miguel das Caldas,
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 472/011130;
inscrições n.os 4, 5 e 6 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; núme-
ros e data das apresentações: 5, 6 e 7/031118.
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Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 foi regista-
da a cessação de funções de gerente de Carlos Jorge Ferreira de Lima,
por renúncia, em 27 de Outubro de 2003.

Pela inscrição n.º 6 foi registada a nomeação das gerentes Maria
João da Silva Costa Pinto e Sara Emanuel da Silva Costa Pinto e a
alteração do contrato. Alterado o n.º 1 do artigo 1.º, pelo que:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vizela Oriente � Comércio de
Tapeçarias, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Pereira Caldas, 265,
freguesia de São Miguel, concelho de Vizela.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme.

19 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Graça
Simões Rocha. 2002645140

JOSÉ FERNANDES DA SILVA, L.DA

Sede: Monte, São Paio de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 122/010628;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/031118.

Certifico que pela inscrição n.º 6 foi registada a nomeação de
gerente de José Fernandes da Silva, em 11 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

19 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Graça
Simões Rocha. 2000253695

CALVAZ � INDÚSTRIA DE CALÇADO, S. A.

Sede: Britelo, Santo Adrião, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 786/031021;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/031105.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi registada a designação, em
28 de Outubro de 2003, dos membros dos órgãos sociais para o trié-
nio de 2003-2005.

Conselho de administração: presidente, Marlene Maria Lemos
Ribeiro, solteira, maior, residente em Monte, São Paio, Vizela, Ben-
to da Costa Ribeiro, casado, residente na Boavista, Regilde, Felgueiras,
e João Paulo Vaz da Costa, casado, residente em Regilde, Felgueiras.

Conferida, está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Graça
Simões Rocha. 2000262899

TURVIZELA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Frades, Caldas de São Miguel, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 377/011029;
identificação de pessoa colectiva n.º 503350990; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 4/031113.

Certifico que pela inscrição n.º 8 foi registada a nomeação dos
gerentes Paulo Alexandre de Freitas Vaz Pinheiro e de José Arman-
do Ferreira Branco, em 12 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Graça
Simões Rocha. 2000253679

LAMELA III � TINTURARIA E ACABAMENTOS
TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Pereira Reis, Azenhas Novas,
São João das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 781/030911;
identificação de pessoa colectiva n.º 503587591; averbamento n.º 1 à
inscrição E-2; número e data da apresentação: 3/031118.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição E-2 foi registada
a cessação de funções de gerente de Maria Balbina Castro Azevedo
Carvalho, por renúncia, em 15 de Setembro de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Graça
Simões Rocha. 2000253687

BRAGANÇA
CARRAZEDA DE ANSIÃES

AUTO REPARADORA MOPACA � OFICINA
DE REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carrazeda de Ansiães. Matrí-
cula n.º 94/000413; identificação de pessoa colectiva n.º 504689215;
inscrição n.º 1 (averbamento n.º 1 of.); números e data das apresen-
tações: 2 e 3/031126.

Certifico que Álvaro Araújo Mendes cessou as funções da gerên-
cia da sociedade em epígrafe, por renúncia, em 27 de Agosto de
2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Aníbal Tito
Fernandes dos Reis. 2001528701

MACEDO DE CAVALEIROS

JOÃO VIEIRA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 540/031124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/031124.

Certifico que entre João Manuel Vieira e José Alberto Vieira foi
constituída a sociedade, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Vieira & Irmãos, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Abade Baçal, 4, na cidade de Macedo de
Cavaleiros.

2 � Por deliberação da gerência a sede pode ser deslocada para
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e, bem assim, poderá a gerência abrir sucursais, filiais, agências ou
outras formas de representação local.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos
alimentares e bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, representado por duas quotas de valor nominal de
10 000 euros casa, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para  vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, são necessárias as assinaturas de ambos os gerentes, bastando a
assinatura de um deles para actos de mero expediente.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais de gerência, poderão os
gerentes:

1) Vender, trocar ou comprar, da e para a sociedade, veículos
automóveis;

2) Tomar de arrendamento quaisquer estabelecimentos;
3) Representar a sociedade em quaisquer processos judiciais.

ARTIGO 5.º

A divisão e a cessão de quotas é livremente permitida entre os
sócios ou seus descendentes. A cessão a estranhos depende do con-
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sentimento da sociedade, tendo direito de preferência, em primeiro
lugar, a sociedade e, em segundo lugar, os sócios não cedentes.

1 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranho comuni-
cará à sociedade e aos sócios não cedentes, por carta registada com
aviso de recepção, o negócio projectado, identificando o cessioná-
rio, o preço e condições do negócio.

2 � A sociedade, no prazo de 30 dias e por igual modo, comuni-
cará ao cedente se pretende ou não exercer o direito de preferência.

3 � Em igual prazo, a cotar da recepção da carta que lhe for
remetida, o sócio interessado dirá se pretende ou não exercer o seu
direito de preferência, para o caso de a sociedade o não desejar exer-
citar.

4 � No caso de vários sócios pretenderem exercitar o direito de
preferência, a quota em causa será dividida pelos sócios interessados
na proporção das suas participações sociais.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas, designadamente nos seguin-
tes casos:

a) Se o sócio for interdito, julgado inabilitado, declarado falido ou
insolvente;

b) Se a quota for penhorada, arrestada ou, por qualquer outra for-
ma, sujeita a arrematação judicial.

1 � O valor da amortização será o que resultar de um balanço
especialmente organizado para o efeito.

2 � O pagamento desse valor será feito em quatro prestações
semestrais e iguais, vencendo-se a primeira seis meses após a delibe-
ração de amortização.

ARTIGO 7.º

Consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e obrigações
decorrentes de negócios jurídicos que, em nome da sociedade, sejam
celebrados pela gerência a partir da data da sua constituição e antes
de efectuado o registo definitivo do presente contrato de sociedade,
ficando conferida a necessária autorização aos gerentes para cele-
bração de tais negócios.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002738971

MIRANDA DO DOURO

CENTRO DE TURISMO AMBIENTAL
LUSO ESPANHOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 196/020917; identificação de pessoa colectiva n.º 506236943;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/020917.

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

Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma
no valor nominal de 10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, David Salvador Velasco e Susana Gato Bonnail.

Foi depositado, na pasta própria da sociedade, o texto completo
do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida. Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Ale-
gria da Igreja Firmino Lopes. 2001711107

CASTELO BRANCO
COVILHÃ

JOSÉ ALVES PEREIRA � SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 322/
240204; identificação de pessoa colectiva n.º 500259771; inscrição
n.º 42; número e data da apresentação: 16/20030924.

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

Alteração parcial do pacto.
Artigo alterado: 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
74 819 euros e 68 cêntimos e está representado por cinco quotas,
uma no valor nominal de 39 903 euros e 83 cêntimos e outra no
valor nominal de 11 222 euros e 95 cêntimos, ambas pertencentes
à sócia Maria da Conceição Gil Duarte Pereira, uma no valor nomi-
nal de 9975 euros e 96 cêntimos e outra no valor nominal de
3740 euros e 98 cêntimos, ambas pertencentes ao sócio Manuel
Joaquim Duarte Alves, e uma no valor nominal de 9975 euros e
96 cêntimos, pertencente à sócia Maria Elizabete Duarte Alves
Movasseghi.

Foi depositado, na pasta própria da sociedade, o texto completo
do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2005144134

JOSÉ ALVES PEREIRA � SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 322/
240204; identificação de pessoa colectiva n.º 500259771; inscrição
n.º 41; número e data da apresentação: 15/20030924.

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

Designação da gerente Maria da Conceição Gil Duarte Pereira.
Data: 10 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2005144126

RESTAURANTE OVELHITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2945/
20030930; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20030930.

Certifico que por Rui Jorge Bernardo Costa e Maria de Lurdes
Neves de Almeida, solteiros, maiores, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Restaurante Ovelhita, L.da,
e tem a sua sede no Largo da Infantaria Vinte e Um, 19, freguesia
da Conceição, na cidade da Covilhã, e durará por tempo indetermi-
nado a partir de hoje.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede da sociedade, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, em qualquer lugar do territó-
rio nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante,
snack-bar, catering, esplanada e outras actividades relacionadas com
a restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social da referida sociedade, subscrito e realizado em
dinheiro, é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas,
uma no montante de 7500 euros, pertencente ao sócio Rui Jorge
Bernardo Costa, e outra de 2500 euros, pertencente à sócia Maria
de Lurdes Neves de Almeida.
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ARTIGO 4.º

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

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação de lucros na sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de
restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Em tudo o que não estiver previsto no presente contrato da so-
ciedade será aplicável o disposto no Código das Sociedades Comer-
ciais e demais legislação.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2005146323

JOSÉ ALVES PEREIRA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 322/
240204; identificação de pessoa colectiva n.º 500259771; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 34; número e data da apresentação:
9/20030924.

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

Cessação de funções do gerente José Alves Pereira, por faleci-
mento.

Data: 14 de Dezembro de 1997.

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2005144100

IDANHA-A-NOVA

FLASH LASER � FÁBRICA DE C. D., S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula

n.º 242/990908; identificação de pessoa colectiva n.º 503817058;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 6/031107.

Certifico que José António Ferreira de Vasconcelos cessou as fun-
ções de presidente do concelho de administração da sociedade em
epígrafe, por renúncia.

Data: 19 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 2001503261

CONTROLLED SPORT (PORTUGAL) � TURISMO,
CINEGÉTICA E AGRICULTURA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula n.º 127/
880317; identificação de pessoa colectiva n.º 501955461; datas das
apresentações: 031029 e 031106.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas relativas aos anos de 2002 e
2001, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 2001503393

MONFORTUR � MONFORTINHO TURISMO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula n.º 176/

940307; identificação de pessoa colectiva n.º 503189928; data da
apresentação: 061103.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas relativas aos anos de 2001 e
2002, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 2001503377

EMPRESA HOTEL ASTÓRIA DE MONFORTINHO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula n.º 23/

470222; identificação de pessoa colectiva n.º 500095272; data da
apresentação: 031106.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas relativas aos anos de 2001 e
2002, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 2001503369

COMPANHIA DAS ÁGUAS DA FONTE SANTA
DE MONFORTINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula n.º 47/
630121; identificação de pessoa colectiva n.º 500067716; data da
apresentação: 031119.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas relativas aos anos de 2001 e
2002, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 2001503318

VILA VELHA DE RÓDÃO

AUTOMÓVEIS DE ALUGUER � PIRES RODRIGUES, L.DA

Sede: Rua de Santana, Vila Velha de Ródão

Conservatória do Registo Comercial de Vila Velha de Ródão. Matrícula
n.º 1/680802; identificação de pessoa colectiva n.º 500522120; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 2/07112003.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 28 � 3 de Fevereiro de 2004 2600-(165)

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço: 40 000 euros, realizado em dinheiro e subs-

crito pelos sócios em partes iguais, valores que reforçam as suas
quotas.

Capital após o aumento: 50 000 euros.
Foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato, ficando com a

redacção seguinte:
ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o transporte de aluguer em veículos
automóveis ligeiros de passageiros, comércio a retalho e por grosso
de materiais de construção civil, exploração de café, casa de pasto,
pesca em águas interiores e transporte de mercadorias.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor
nominal de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
José António Ribeiro Dias e Maria Fernanda da Cruz Cardoso Dias.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, em exercício,
Ana Maria Duarte Belo. 2001860463

COIMBRA
CANTANHEDE

TRANSPORTES DE MERCADORIAS M. NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 589/
910827; identificação de pessoa colectiva n.º 502634065; data da
apresentação: 030625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo
Freire Nunes. 2002768455

SIMÃO & SIMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 381/
841212; identificação de pessoa colectiva n.º 501542566; data:
030625.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade identifi-
cada em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Conservadora, Lúcia
Maria Damas Gonçalves Correia. 2002768447

GANDARA CONTAS � CONTABILIDADE,
GESTÃO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1495/
021115; identificação de pessoa colectiva n.º 506258971; data da
apresentação: 030625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo
Freire Nunes. 2002768439

RICARDO MACEDO ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1323/
010914; identificação de pessoa colectiva n.º 506671280; data da
apresentação: 030625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo
Freire Nunes. 2002768420

ÓPTICA LOISAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1032/
990111; identificação de pessoa colectiva n.º 504408208; data da
apresentação: 030625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo
Freire Nunes. 2002768412

JPF E AMC � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1161/
000504; identificação de pessoa colectiva n.º 504975633; data da
apresentação: 030625.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade identifi-
cada em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Conservadora, Lúcia
Maria Damas Gonçalves Correia. 2001299648

ADELINO DOS SANTOS LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1574/
031121; identificação de pessoa colectiva n.º P 506731812; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/031121.

Certifico que entre Adelino dos Santos Lourenço e Rosa Maria
Rodrigues Pires Lourenço foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Adelino dos Santos Lourenço, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 1019, lugar de
Quinta da Ferreira, freguesia de Covões, concelho de Cantanhede.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, e criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de oficina de automó-
veis, comercialização de veículos automóveis, peças e acessórios e
sua importação e exportação; comercialização de máquinas agríco-
las e industriais, peças e acessórios e sua importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 22 500 euros, pertencente ao
sócio Adelino dos Santos Lourenço, e uma de 2500 euros, perten-
cente à sócia Rosa Maria Rodrigues Pires Lourenço.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

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

27 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo
Freire Nunes. 2002743193

JORGE FILIPE SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1575/
031124; identificação de pessoa colectiva n.º P 506776506; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/031124.

Certifico que Jorge Filipe Fernandes dos Santos constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Jorge Filipe Santos, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Bento, 4, lugar e fre-
guesia de Ançã, concelho de Cantanhede.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comercialização e instalação de
materiais para a construção, nomeadamente impermeabilizações e
caleiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à quota de igual valor nominal per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócio, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital à sociedade até ao montante global correspondente a
10 vezes o capital 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.

ARTIGO 7.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto so-
cial.

3 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2002743207

QUALIGESSO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1298/
010731; identificação de pessoa colectiva n.º 505557258; data da
apresentação: 030625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

10 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Odete Pais Mes-
quita Canário. 2001299656

TEDIDECO � MATERIAL PARA DIVISÓRIAS
E TECTOS FALSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 897/
970701; identificação de pessoa colectiva n.º 503912239; data da
apresentação: 030625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

10 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição Ma-
ria Bessa da Silva Branco. 2001299834

CONSTRUÇÕES PORTUNHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1352/
011128; identificação de pessoa colectiva n.º 505826836; data da
apresentação: 030625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

10 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição Ma-
ria Bessa da Silva Branco. 2001299842

J. J. C. CONCEIÇÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1142/
000211; identificação de pessoa colectiva n.º 504843702; data da
apresentação: 030625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

10 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição Ma-
ria Bessa da Silva Branco. 2001299850

SIMÕES, PINTO & EUGÉNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 168/
730508; identificação de pessoa colectiva n.º 500250588; data da
apresentação: 030624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

10 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição Ma-
ria Bessa da Silva Branco. 2002769001

RESTAURANTE VENELUSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 544/
900607; identificação de pessoa colectiva n.º 502432225; data da
apresentação: 030624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

10 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição Ma-
ria Bessa da Silva Branco. 2001299818

RAMA � ELECTROMONTAGEM UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1382/
020313; identificação de pessoa colectiva n.º 505965232; data da
apresentação: 030624.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

10 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002711941

MANUEL DE JESUS NAVEGA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1467/
020919; identificação de pessoa colectiva n.º 506267806; data da
apresentação: 030624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

10 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002711950

URBITOCHA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1104/
991013; identificação de pessoa colectiva n.º 504336398; data da
apresentação: 030624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

10 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002711968

FERNANDO MORAIS DOMINGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1113/
991117; identificação de pessoa colectiva n.º 504748335; data da
apresentação: 030624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

10 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002711976

CONSTRUÇÕES ARLINDO SIMÕES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 578/
910123; identificação de pessoa colectiva n.º 502578920; data da
apresentação: 030625.

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. 2002768161

HABIDINIS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 904/
970722; identificação de pessoa colectiva n.º 503931667; data da
apresentação: 030625.

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. 2000217109

RAMOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 877/
970326; identificação de pessoa colectiva n.º 503853747; data da
apresentação: 030625.

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. 2002768200

GALERIA DE ARTE LIVRE � FERREIRA
& FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 636/
920925; identificação de pessoa colectiva n.º 502851023; data da
apresentação: 030625.

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. 2002768218

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE CANTANHEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 559/
900731; identificação de pessoa colectiva n.º 502247991; data da
apresentação: 030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2002.

10 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Odete Pais Mes-
quita Canário. 2001299613

STIAN � CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1542/
030509; identificação de pessoa colectiva n.º 506558142; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
031119.

Certifico que Alexandre Miguel de Jesus Miranda renunciou, em
19 de Novembro de 2003, às funções de gerente que vinha exercen-
do na sociedade identificada em epígrafe, na sequência de cessão.

Conferida, está conforme.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Conservadora, Lúcia
Maria Damas Gonçalves Correia. 2002742812

FIGUEIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 595/
910925; identificação de pessoa colectiva n.º 502627247; data de
apresentação: 030625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2002.

10 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Odete Pais Mes-
quita Canário. 2001299630

CONDEIXA-A-NOVA

AUTO-MECÂNICA DE CONDEIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 29/950630; identificação de pessoa colectiva n.º 500035962; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 4/031124.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o aumento do capital social de 3740,98 euros para 100 000 eu-
ros, tendo sido igualmente alterado o pacto social na sua totalidade,
passando a mesma a reger-se nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto-Mecânica de Condeixa, L.da,
e tem a sua sede na Rua da República, 1.º, na vila, freguesia e con-
celho de Condeixa-a-Nova.

2 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o exercício da indústria de re-
parações mecânicas e de viaturas automóveis.
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2 � A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de
responsabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e encontra-se dividido em quatro quotas, duas do valor
nominal de 33 330 euros, da sócia Emília Madeira Ferreira, uma do
valor nominal de 16 670 euros, da sócia Natividade Maria Ferreira
Neves, e uma do valor nominal de 16 670 euros, do sócio António
Paulo Ferreira Neves.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de
500 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � Apenas a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é
livremente permitida.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo, no caso de
cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado, fica afecta aos sócios, Emília
Madeira Ferreira, Natividade Maria Ferreira Neves e António Paulo
Ferreira Neves.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção da geren-
te Emília Madeira Ferreira, ou a intervenção conjunta dos gerentes
Natividade Maria Ferreira Neves e António Paulo Ferreira Neves.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
c) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da

sociedade;
d) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer represen-

tar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos;
e) Morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso, a con-

trapartida da amortização será o valor que para a quota resultar do
último balanço aprovado e será paga nas condições estipuladas na
assembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que, em vez da quota amortizada, sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou
mais sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

O texto do pacto social actualizado ficou depositado na respecti-
va pasta.

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, César Nuno
de Oliveira Pereira de Moura. 2001908369

SICÓAZEITE � LAGAR DE AZEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 427/311001; identificação de pessoa colectiva n.º 504858394;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/031125.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, César Nuno
de Oliveira Pereira de Moura. 2001908342

RÁDIO REGIONAL DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 101/891214; identificação de pessoa colectiva n.º 502257385;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 2/031126.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi nomea-
da gerente a não sócia Lina Maria Rodrigues Viegas Pereira Vinhal
Ferreira, designada em 13 de Outubro de 2003, e que foi alterado
parcialmente o pacto social quanto aos artigos 7.º (§ 2.º) e 8.º, os
quais passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 7.º

§ 2.º Até nova deliberação social, ficam nomeados gerentes Lino
Augusto Vinhal, já anteriormente nomeado, e Lina Maria Rodrigues
Viegas Pereira Vinhal Ferreira, agora nomeada.

ARTIGO 8.º

Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos, é
necessária e suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

O texto do pacto social actualizado ficou depositado na respecti-
va pasta.

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, César Nuno
de Oliveira Pereira de Moura. 2001908393

FIGUEIRA DA FOZ

TASCA DO ZÉ � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1973/960725; identificação de pessoa colectiva n.º 503685453.

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.

4 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 2002805253

LIU & HUANG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2492/000613; identificação de pessoa colectiva n.º 504875736;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 5 e 6/20031117.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de cessação de funções do gerente Liu Haiping, por
renúncia.

Data: 25 de Setembro de 2003.

Mais certifico que foi aumentado o capital da sociedade de
5985,58 euros para 20 000 euros, sendo o aumento de 14 014,42 eu-
ros, realizado em dinheiro e subscrito por ambas as sócias na pro-
porção e em reforço das suas quotas, tendo, em consequência, sido
alterado o artigo 5.º do respectivo contrato, que passou a ter a se-
guinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 10 000 euros cada, pertencentes uma a cada sócia,
Xiaoyan Huang e Zhang Shaolian.

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

Conferida, está conforme.

27 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Anabela
Loureiro Jorge. 2002800561
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LUSIAVES � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AGRO-ALIMENTAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1078/880525; identificação de pessoa colectiva n.º 501468447;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 12/20031124.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe de
7 500 000 euros para 10 000 000 de euros, realizado por incorpo-
ração de reservas de reavaliação, mediante a emissão de 2 500 000 no-
vas acções do valor nominal de 1 euro cada uma, tendo, em conse-
quência, sido alterado o artigo 5.º do respectivo contrato, que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 10 000 000 de euros, dividido por
10 000 000 de acções com o valor nominal de 1 euro cada uma, e
encontra-se totalmente subscrito e realizado.

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

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2002800570

MODELMAQ � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
HOTELEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2540/001019; identificação de pessoa colectiva n.º 505145626.

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.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 2002804494

A. V. M. COSTA � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1991/961024; identificação de pessoa colectiva n.º 503740039.

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.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 2002804486

NEW CAKE � PASTELARIA, CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2191/980701; identificação de pessoa colectiva n.º 504187554.

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.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 2002804451

CONSULTÓRIO POLIVALENTE DE SÃO JULIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1461/920319; identificação de pessoa colectiva n.º 502731940.

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.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 2002804559

MORENO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula n.º 104/
460906; identificação de pessoa colectiva n.º 500197571.

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.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 2002804516

RIBEIRO & VIDIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1929/960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503613665.

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.

5 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 2003331719

STREAK � ENGENHARIA EM AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2908/20021031; identificação de pessoa colectiva n.º 506313387.

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.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 2002804630

FOZ SISTEMAS � SISTEMAS E SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2176/980604; identificação de pessoa colectiva n.º 504180118.

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.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 2002804508

CASA DE REPOUSO S. PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2017/970113; identificação de pessoa colectiva n.º 503810002.

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

Conferida, está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 2002804656

CLARICORDA � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2409/991126; identificação de pessoa colectiva n.º 504745298.

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

Conferida, está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 2003317945
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M. J. SOUSA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula n.º 459/
770622; identificação de pessoa colectiva n.º 500658226.

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

Conferida, está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 2003317953

MARTINS ROSA � SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2746/011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505892090.

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.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 2003443029

OLIVEIRA DO HOSPITAL

NAZARÉ & CATARINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 1044/031126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
031126.

Certifico que entre Ana Catarina Abreu da Silva, casada com Fer-
nando Manuel Rodrigues Viegas na comunhão de adquiridos, e Na-
zaré da Conceição Costa Carvalho Azevedo, casada com Joaquim
Jorge Nunes Abreu de Azevedo na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nazaré & Catarina, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Principal, 3, freguesia
de Travanca de Lagos, concelho de Oliveira do Hospital.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário para
adulto e criança, têxteis, calçado, marroquinaria, artigos de viagem,
brinquedos, jogos e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das só-
cias, Ana Catarina Abreu da Silva e Nazaré da Conceição Costa
Carvalho Azevedo.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de
Nazaré da Costa Póvoa Aguiar Dias. 2003867007

ÉVORA
ESTREMOZ

CARNEXTRA � COMÉRCIO DE CARNES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça de Luís de Camões, 6, Santo André, Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 421/
260795; identificação de pessoa colectiva n.º 503453544; inscrição
n.º 7.

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

Transformação da sociedade em unipessoal, a qual se rege pelo
pacto constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CARNEXTRA � Comércio de Car-
nes, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Praça de Luís de Camões, 6, na
freguesia de Estremoz (Santo André), concelho de Estremoz.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá ser transferida a
sede da sociedade para qualquer outro local, dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agênci-
as, delegações ou outras formas locais de representação, no País ou
no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto charcutaria e talho.
2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-

tares de empresas, bem como em quaisquer outras sociedades, mes-
mo com objecto diferente ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, totalmente detido pelo único sócio.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, caberá ao sócio único,
cuja assinatura bastará para obrigar a sociedade em todos os seus actos.
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2 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade, de acordo com o disposto no artigo 252.º, n.º 1, do Códi-
go das Sociedades Comerciais, os quais vincularão aquela nos exac-
tos termos dos instrumentos de mandato.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios com a sociedade, na
prossecução do seu objecto social.

Conferida, está conforme.

27 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Fer-
nanda Banha Charcas Prates. 2002749299

MONTEMOR-O-NOVO

O MONTADO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 1041/20031029; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20031029.

Certifico que, por escritura lavrada a fl. 47 v.º do livro n.º 123-E,
datada de 8 de Outubro de 2003, do Cartório Notarial de Montemor-
-o-Novo, foi constituída a sociedade supra-identificada, a qual se rege
pelo seguinte teor:

1.º

A sociedade adopta a firma O Montado � Comércio de Vestuário
e Calçado, L.da, tem a sua sede na Avenida de Gago Coutinho, 7 e 8,
freguesia de Nossa Senhora do Bispo, cidade e concelho de
Montemor-o-Novo, e durará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, delegações,
escritórios ou outras formas de representação, no território nacio-
nal.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de artigos de
vestuário, calçado e acessórios.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no igual valor
de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Frederico
Miguel Leal Correia Cabral e Joana Filipa Leal Correia Cabral.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação, ficam a cargo de um ou mais gerentes nomeados em
assembleia geral, os quais serão remunerados ou não, conforme for
deliberado também em assembleia geral.

2 � Fica, desde já, nomeada gerente a sócia Joana Filipa Leal
Correia Cabral.

3 � Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a assina-
tura de um gerente.

5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, ainda
que com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais, em agrupamentos complementares de empresas, em agru-
pamentos europeus de interesse económico, consórcios, associações
em participação e similares.

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, mesmo entre os sócios, ca-
rece sempre do consentimento da sociedade.

§ único. É reconhecido à sociedade e, caso esta não o exerça, aos
sócios não cedentes, o direito de preferência no caso de cessão de
qualquer quota. Se houver mais do que um sócio interessado em ad-
quirir a quota, este direito será exercido proporcionalmente às quo-
tas que então possuírem.

7.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios interditados ou
inabilitados, bem como as quotas dos sócios declarados falidos e as
que venham a ser objecto de penhora, arresto ou arrolamento.

§ 1.º A sociedade poderá amortizar as quotas que tenham sido
cedidas a estranhos e em relação às quais não foi dado prévio con-
sentimento da sociedade.

§ 2.º A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o últi-
mo balanço aprovado, a pagar em três prestações iguais, com ven-
cimentos sucessivos a 6, 12 e 18 meses, após a fixação da contra-
partida.

8.º

Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições determinados em assembleia geral.

29 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000244552

FARRICA & CALDEIRA, L.DA

Sede: Rua de Alves Redol, lote 51, rés-do-chão,
Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 623/941020; identificação de pessoa colectiva n.º 503335746;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/20031107.

Certifico que, por escritura lavrada a fl. 3 do livro n.º 125-E, da-
tada de 30 de Outubro de 2003, do Cartório Notarial de Montemor-
-o-Novo, foram alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato da socie-
dade supra-identificada, sendo sócios João Alexandre Caldeira Carriço
e José Luís Farrica Carriço, os quais se regem pelo seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade, que continua a girar sob a firma Farrica e Caldeira,
L.da, tem a sua sede nesta cidade e concelho, na Rua de Alves Redol,
lote 51, rés-do-chão, freguesia de Nossa Senhora do Bispo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores sociais, é de 20 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas no igual valor nominal de 10 000 euros, pertencendo uma a
cada um dos sócios.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pasta
respectiva.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000244551

VETALMANSOR � SOCIEDADE DE PRODUTOS PARA
AGRICULTURA, VETERINÁRIA E PECUÁRIA INTERNA-
CIONAL, L.DA

Sede: Prolongamento da Rua de Aviz, 112-A,
Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 730/970305; identificação de pessoa colectiva n.º 503841242;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/20031111.

Certifico que foi feita a dissolução e liquidação da sociedade su-
pra-identificada.

Data da aprovação das contas: 28 de Outubro de 2003.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000244550

COOPERATIVA DE CONSUMO CRAVO DO POVO
DE FÓROS DE VALE DE FIGUEIRA, C. R. L.

Sede: Fóros de Vale de Figueira, Lavre, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 29/840130; identificação de pessoa colectiva n.º 500638500; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 4/20031023.

Certifico que foi feita a eleição da direcção e do conselho fiscal
da cooperativa supra-identificada, para o triénio de 2003-2005, que
são os seguintes:

Direcção: presidente, Lourenço José Patrão; tesoureiro, Custódio
José Grulha Linguiça; secretário, Carlos Francisco Espadinha; suplen-
tes: Maria Gertrudes Martins Dias e Custódio Joaquim Mestrinho.
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Conselho fiscal: presidente, João António Gingão Vedorias; se-
cretário, António Júlio Caramelo; relator, Salvador Joaquim; suplen-
tes: João António Martins e Joaquina Maria dos Santos Margalho
Linguiça.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000244549

GERMANO JOSÉ CURTO SALGUEIRO, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 1-B, Nossa Senhora da Vila,
Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 944/20011226; identificação de pessoa colectiva n.º 505747006;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 6/20031111.

Certifico que, por escritura lavrada a fl. 62 v.º do livro n.º 38-D,
datada de 3 de Novembro de 2003, do Cartório Notarial de Arraio-
los, foi alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade supra-identifi-
cada, o qual se rege pelo seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 30 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de
29 800 euros, do sócio Germano José Curto Salgueiro, e outra de
200 euros, da sócia Isabel Joaquina Curto Salgueiro Meira.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pasta
respectiva.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000244548

MONTE DA CAROCHINHA, EXPLORAÇÃO
AGRO-PECUÁRIA DE PRODUTOS DE AGRICULTURA
BIOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 1040/20031029; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20031029.

Certifico que, por escritura lavrada a fl. 45 do livro n.º 123-E,
datada de 8 de Outubro de 2003, do Cartório Notarial de Montemor-
-o-Novo, foi constituída a sociedade supra-identificada, a qual se rege
pelo seguinte teor:

1.º

A sociedade adopta a firma Monte da Carochinha, Exploração
Agro-Pecuária de Produtos de Agricultura Biológica, L.da, tem a sua
sede Travessa dos Peões, 8, freguesia de Nossa Senhora do Bispo,
cidade e concelho de Montemor-o-Novo, e durará por tempo inde-
terminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, delegações,
escritórios ou outras formas de representação, no território nacio-
nal.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração agro-pecuária de pro-
dutos de agricultura biológica; comércio de retalho de produtos ali-
mentares e bebidas; formação profissional de pecuária em modo de
produção biológico; assistência técnica de pecuária em modo de pro-
dução biológico; formação profissional de agricultura em modo de
produção biológico e assistência técnica de agricultura em modo de
produção biológico.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no igual valor
de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Frederico
Miguel Leal Correia Cabral e Joana Filipa Leal Correia Cabral.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação, ficam a cargo de um ou mais gerentes nomeados em
assembleia geral, os quais serão remunerados ou não, conforme for
deliberado também em assembleia geral.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Frederico Miguel
Leal Correia Cabral.

3 � Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a assina-
tura de um gerente.

5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, ainda
que com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais, em agrupamentos complementares de empresas, em agru-
pamentos europeus de interesse económico, consórcios, associações
em participação e similares.

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, mesmo entre os sócios, ca-
rece sempre do consentimento da sociedade.

§ único. É reconhecido à sociedade e, caso esta não o exerça, aos
sócios não cedentes, o direito de preferência no caso de cessão de
qualquer quota. Se houver mais do que um sócio interessado em ad-
quirir a quota, este direito será exercido proporcionalmente às quo-
tas que então possuírem.

7.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios interditados ou
inabilitados, bem como as quotas dos sócios declarados falidos e as
que venham a ser objecto de penhora, arresto ou arrolamento.

§ 1.º A sociedade poderá amortizar as quotas que tenham sido
cedidas a estranhos e em relação às quais não foi dado prévio con-
sentimento da sociedade.

§ 2.º A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o últi-
mo balanço aprovado, a pagar em três prestações iguais, com ven-
cimentos sucessivos a 6, 12 e 18 meses, após a fixação da contra-
partida.

8.º

Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições determinados em assembleia geral.

29 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000244547

FERREIRA & NOGUEIRA, L.DA

Sede: Rua de Aviz, 5, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 350/860703; inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 5/
20031029.

Certifico que foi feita a dissolução e liquidação da sociedade su-
pra-identificada.

Data da aprovação das contas: 15 de Outubro de 2003.

29 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000244546

AGRICOSS � COMPANHIA AGRÍCOLA, S. A.

Sede: Avenida de Gago Coutinho, 17, apartado 79, Nossa
Senhora da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 980/20020509; identificação de pessoa colectiva n.º 504543172;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/20031017.

Certifico que foram nomeados, para o triénio de 2003-2005, os
seguintes:

Administrador único, Vasco Filipe Oliveira Santos.
Fiscal único, Carlos José Leiria Duarte, revisor oficial de contas;

fiscal único suplente, Navarro, Martins & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Maria Odete Lobato
Navalho, revisor oficial de contas.

17 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000244545



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 28 � 3 de Fevereiro de 2004 2600-(173)

VIVEIROS PLANSEL � PLANTAS SELECCIONADAS, S. A.

Sede: Quinta de São Jorge, Nossa Senhora da Vila,
Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 722/961204; identificação de pessoa colectiva n.º 503792314;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 2/20031106.

Certifico que foi feita a nomeação do conselho de administração
e fiscal único, para o prazo de 2002-2004, com os seguintes ele-
mentos:

Conselho de administração: presidente, Hans Jorg Bohm; vogais:
Dorina Angelika Lindemann e Thomas Klaus Lindemann.

Fiscal único: Joaquim Camilo e Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada por Joaquim Pereira da Silva
Camilo.

Data da deliberação: 25 de Novembro de 2002.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000244544

MORA

SOCIEDADE AGRÍCOLA VALE DE BARROCAS, S. A.

Sede: Rua do Município, 55, rés-do-chão, Mora

Conservatória do Registo Comercial de Mora. Matrícula n.º 166/021211;
identificação de pessoa colectiva n.º 503881988.

Certifico que, em 27 de Novembro de 2003, foram depositados
na pasta da sociedade em epígrafe os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria David Pinto. 2001899823

SOCIEDADE AGRÍCOLA VALE DE BARROCAS, S. A.

Sede: Rua do Município, 55, rés-do-chão, Mora

Conservatória do Registo Comercial de Mora. Matrícula n.º 166/021211;
identificação de pessoa colectiva n.º 503881988.

Certifico que, em 27 de Novembro de 2003, foram depositados
na pasta da sociedade em epígrafe os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria David Pinto. 2001899831

SOCIEDADE AGRÍCOLA VALE DE BARROCAS, S. A.

Sede: Rua do Município, 55, rés-do-chão, Mora

Conservatória do Registo Comercial de Mora. Matrícula n.º 166/021211;
identificação de pessoa colectiva n.º 503881988.

Certifico que, em 27 de Novembro de 2003, foram depositados
na pasta da sociedade em epígrafe os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria David Pinto. 2001899815

MACOMGEPA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E COMÉRCIO EM GERAL DE PAVIA, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 29, Pavia, Mora

Conservatória do Registo Comercial de Mora. Matrícula n.º 44/890419;
identificação de pessoa colectiva n.º 502142251.

Certifico que, em 28 de Novembro de 2003, foram depositados
na pasta da sociedade em epígrafe os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria David Pinto. 2001899807

SOCIEDADE AGRÍCOLA VALE DE BARROCAS, S. A.

Sede: Rua do Município, 55, rés-do-chão, Mora

Conservatória do Registo Comercial de Mora. Matrícula n.º 166/021211;
identificação de pessoa colectiva n.º 503881988.

Certifico que, em 27 de Novembro de 2003, foram depositados
na pasta da sociedade em epígrafe os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria David Pinto. 2001899840

FUNERÁRIA MORENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mora. Matrícula n.º 174/030918;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505981700; número e data
da apresentação: 1/030918.

Certifico que, por escritura de 4 de Setembro de 2003, exarada de
fl. 36 a fl. 37 do livro de notas n.º 9-C do Cartório Notarial de Mora,
foi constituída entre Joaquim António dos Santos Cola, solteiro,
maior, Ana Cristina dos Santos Guerra, casada com Vítor Hugo Dias
Raminhos Mendes no regime da comunhão de adquiridos, Lucílio
Esteves Guerra, casado com Ana Maria dos Santos Cola no regime
da comunhão de adquiridos, e Ana Maria dos Santos Cola, casada
com Lucílio Esteves Guerra no regime da comunhão de adquiridos, a
sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Funerária Morense, L.da, durará por
tempo indeterminado e tem a sua sede na Rua da Bela Vista, fregue-
sia de Mora, concelho de Mora.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como podem ser criadas ou encerradas outras formas locais
de representação, em qualquer ponto do País ou estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste na prestação de actividades funerárias.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Joaquim António dos
Santos Cola, outra de 1500 euros, pertencente à sócia Ana Cristina
dos Santos Guerra, e duas quotas de igual valor nominal de 500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos restantes sócios, Lucílio Este-
ves Guerra e Ana Maria dos Santos Cola.

4.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mentos, nos termos a fixar em assembleia geral.

5.º

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimento
da sociedade, gozando os sócios não cedentes do direito de preferên-
cia.

6.º

A gerência fica a cargo de dois sócios escolhidos em assembleia
geral, tal como o facto de serem ou não serem remunerados.

§ 1.º Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
e para a sua representação, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

§ 2.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Joaquim Antó-
nio dos Santos Cola e Ana Cristina dos Santos Guerra.
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7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhor, arresto ou outra forma

de procedimento judicial;
c) Em caso de falecimento do sócio, desde que a sua posição so-

cial não seja assumida pelos seus herdeiros.
§ único. O preço da amortização será o valor atribuído à quota

que resultar de um balanço especialmente elaborado para o efeito.

8.º

Os resultados líquidos terão o destino que for deliberado em as-
sembleia geral.

9.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
do capital social depositado, para ocorrer a despesas de constitui-
ção, legalização e instalação da sociedade, nos termos e para os efei-
tos do disposto do artigo 202.º, n.º 4, alínea b), do Código das So-
ciedades Comerciais.

Está conforme.

14 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
David Pinto. 2001899858

TRIÂNGULO-MOR � CONSULTADORIA ECONÓMICA
E FINANCEIRA, S. A.

Sede: Monte de Cima, Brotas, Mora

Conservatória do Registo Comercial de Mora. Matrícula n.º 159/020705;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506116662.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta os documentos de prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2002 e de prestação de contas consolidadas res-
peitantes ao mesmo ano.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Ma-
ria Teles Barbeiro Mendes. 2001899793

REGUENGOS DE MONSARAZ

HORTA DA MOURA � AGRO TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz. Matrí-
cula n.º 168/910509; identificação de pessoa colectiva n.º 502551674;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 24; números e data
das apresentações: 1 e 2/05112003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que, por carta
de 15 de Julho de 2003, Francisco Filipe Sousa Zambujinho renun-
ciou ao cargo de presidente do conselho de administração, em 29 de
Julho de 2003, e em 1 de Agosto de 2003 foi nomeada presidente
do conselho de administração Sara Filipe e Carvalho Ferreira de Sousa
Zambujinho, até final do ano de 2003.

26 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fer-
nando Rosa Valente Pereira. 2003731784

FARO
ALBUFEIRA

DEOLINDA FERNANDES DOS SANTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2920/
20030724; identificação de pessoa colectiva n.º 506651363; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/20030724.

Certifico que, se encontra depositado na pasta respectiva, foto-
cópia da escritura lavrada em 17 de Julho de 2003, fl. 123 do livro
n.º 130-A no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Em-
presas de Loulé, pela qual foi constituída a sociedade em epígrafe
por Deolinda Fernandes dos Santos, contribuinte fiscal
n.º 156160293, casada no regime da comunhão geral de bens com
José de Melo Ferreira, natural da freguesia de Noura, concelho de
Murça, com residência habitual no Edifício Montinho, lotes 218/
219, 1.º, apt. 11-E, Estrada de Vale Pegas, Montechoro, freguesia e
concelho de Albufeira.

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade n.º 3285684, emitido em 21 de Junho de 1996, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por ela foi declarado, que constitui uma sociedade unipessoal
por quotas, que vai reger-se pelas cláusulas constantes dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Deolinda Fernandes dos Santos,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Sá Carneiro, 7,
Areias de São João, freguesia e concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de artigos de praia, ar-
tesanato, bijutaria, calçado, vestuário e comércio de moda, postais e
selos, tabacos, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, cosméticos e pro-
dutos de higiene.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à só-
cia única ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aque-
la decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
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.

28 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2000129129

PALMA & PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2975/
20031114; identificação de pessoa colectiva n.º 506752712; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/20031114.

Certifico, que se encontra depositado na pasta respectiva, foto-
cópia da escritura lavrada em 30 de Outubro de 2003, a fl. 77 do
livro n.º 150-E, no Cartório Notarial de Albufeira, pela qual foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, e que se rege pelo seguinte contrato:

1.ª
Denominação

A sociedade adopta a denominação Palma & Palma, L.da

2.ª
Sede

Tem a sua sede na Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, 7, Bar
Ancora, Areias de São João, na freguesia e concelho de Albufeira.

§ único. Fica desde já autorizada a gerência a mudar a sede dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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3.ª

Objecto

A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimentos
similares de hotelaria.

4.ª

Capital social

O capital social da sociedade, integralmente subscrito e realizado
em dinheiro, é de 20 000 euros, dividido em duas quotas, uma de
16 000 euros, pertencente ao sócio Florival de Sousa da Palma, outra
no valor de 4000 euros, pertencente ao sócio Paulo José de Sousa
da Palma.

5.ª

Gerência

1 � A gerência da sociedade ficará confiada a um gerente, fican-
do desde já nomeado gerente o sócio Florival de Sousa da Palma.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

6.ª

Prestações suplementares

A sociedade, por deliberação aprovada por unanimidade, poderá
exigir dos sócios prestações suplementares de capital até 20 vezes o
valor do capital social, recaindo a obrigação sobre todos os sócios,
na proporção das suas quotas.

7.ª

Suprimentos

A sociedade, poderá exigir suprimentos em dinheiro aos sócios
até ao montante correspondente a 20 vezes o valor do capital so-
cial, recaindo a obrigação sobre todos os sócios, na proporção das
suas quotas.

§ único. As obrigações de suprimento não vencem juros.

8.ª

Transmissão de quotas

A cedência de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, tendo a sociedade e os sócios, sucessivamente, direito de
preferência.

9.ª

Amortização de quotas

1 � Será permitida a amortização de quotas em caso de morte,
interdição ou insolvência do sócio, de arresto, arrolamento ou pe-
nhora da quota, de cessão de quotas sem prévio consentimento e da
falta de cumprimento da obrigação de prestações suplementares.

2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço aprovado, a pagar no prazo de um mês, após a sua fixação.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-
ção do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou ainda
a criação de uma ou mais quotas para alienação a terceiros.

10.ª

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para que
a gerência é correspondentemente autorizada a celebrar quaisquer
negócios, designadamente adquirir ou prometer adquirir; pelo preço
e condições que entender por convenientes, quaisquer bens móveis
ou imóveis para a sociedade, bem como, levantar as entradas para
efectuar pagamentos.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isa-
bel S. Zambujo Rosa. 2003764372

OURATAXIS � COOPERATIVA DE AUTOMÓVEIS
DE ALUGUER DE PASSAGEIROS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 21/
950714; identificação de pessoa colectiva n.º 503477435; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 13/20031118.

Certifico que, se encontra depositado na pasta respectiva, foto-
cópia da escritura lavrada em 7 de Novembro de 2003, a fl. 98 do
livro n.º 94-C no Cartório Notarial de Almodôvar, na qual foi alte-
rado o contrato da cooperativa, em epígrafe, passando os artigos 17.º,
18.º e 22.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 17.º

O capital social da cooperativa é variável e ilimitado, no mon-
tante mínimo de 54 000 euros.

ARTIGO 18.º

O capital social é representado por títulos de capital no valor
unitário de 30 euros, a subscrever pelos associados, os quais não
vencem juros nem conferem quaisquer outros direitos, salvo o de
reembolso, nas condições previstas nestes estatutos.

ARTIGO 22.º

No acto de admissão, cada membro fica obrigado a realizar o
pagamento de uma jóia no montante de 250 euros, que será paga de
uma só vez e na data da sua admissão como cooperante.

Que, no restante, se mantêm inalterados os estatutos da coopera-
tiva sua representada.

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

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isa-
bel S. Zambujo Rosa. 2003764437

JXM CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2423/
20010718; identificação de pessoa colectiva n.º 505522918; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 17/20031118.

Certifico que, se encontram depositadas na pasta respectiva, fo-
tocópia da escritura lavrada em 13 de Outubro de 2003, a fl. 29 do
livro n.º 49-E do Cartório Notarial de Albufeira, pela qual foi feita
a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe,
não havendo activo nem passivo a liquidar.

Data da aprovação das contas: 13 de Outubro de 2003.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isa-
bel S. Zambujo Rosa. 2003764429

ALJEZUR

AUTOZUR � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Loteamento Municipal da Barrada, lote 3, Aljezur
(anteriormente na Rua da Cooperativa, Aljezur)

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 252/
011121; identificação de pessoa colectiva n.º 505748320; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20031125.

Certifico que foi registada a mudança de sede para Loteamento
Municipal da Barrada, lote 3, freguesia e concelho de Aljezur.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 2001338031

CONSTRUTORA DO VALE DA TELHA, L.DA

Sede: Vale da Telha, lote 225, sector E, Aljezur

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 218/
000316; identificação de pessoa colectiva n.º 504905872; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/20031119.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
o pacto social quanto ao artigo 2.º, ficando com a seguinte re-
dacção:

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, construção para
venda, empreitadas e compra e venda de propriedades e revenda dos
adquiridos para esse fim.

§ único .......................................................................................

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 2001338023

CASTRO MARIM

DIAMANTINO JOAQUIM DA SILVA ROMEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Azinhal, Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 234/
031031; identificação de pessoa colectiva n.º 506764370; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/031031.

Certifico que Diamantino Joaquim da Silva Romeira, casado com
Maria Helena Romeira Rodrigues na comunhão de adquiridos, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma com o nome de Diamantino
Joaquim da Silva Romeira, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede social, na freguesia de Azinhal,
concelho de Castro Marim.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode ser deslocada, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem criadas
as sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de materiais
de construção, bem como o comércio a retalho de combustíveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo do único sócio, ou de pessoa alheia
à sociedade que vier a ser designada em assembleia geral, ficando
desde já nomeado como gerente o único sócio Diamantino Joaquim
da Silva Romeira.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente.
3 � A remuneração da gerência, poderá consistir total ou par-

cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

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

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem, para o fundo de reserva legal, será dado o destino que
vier a ser deliberado pelo seu sócio único.

Conforme original que se encontra arquivado.

O Segundo-Ajudante, José António Gonçalves da Conceição.
2004240130

MANUEL ROMÃO NETO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Azinhal, Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 235/
031103; identificação de pessoa colectiva n.º 506764397; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 6/031103.

Certifico que Manuel Romão Neto, casado com Célia Maria Fer-
nandes Anacleto na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma com o nome de Manuel Romão
Neto, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Azinhal, concelho de Castro
Marim.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode ser deslocada, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem criadas
as sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de máquinas e equipamen-
tos agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo do único sócio, ou de pessoa alheia
à sociedade que vier a ser designada em assembleia geral, ficando
desde já nomeado como gerente o único sócio Manuel Romão Neto.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente.
3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para o fundo de reserva legal, será dado o destino, que
vier a ser deliberado pelo seu sócio único.

Conforme original que se encontra arquivado.

O Segundo-Ajudante, José António Gonçalves da Conceição.
2004240148

SULEMPREITA � SOCIEDADE DE EMPREITEIROS
DO SUL, L.DA

Sede: Bairro Social do Cercado do Poço da Ordem, lote 6, 2.º,
direito, Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 34/
920205; identificação de pessoa colectiva n.º 502695447; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 5/031103.

Certifico que, pela inscrição n.º 8, apresentação n.º 5 de 3 de
Novembro de 2003, a dissolução e encerramento da liquidação da
sociedade em epígrafe.

Data de aprovação de contas: 30 de Outubro de 2003.

O Segundo-Ajudante, José António Gonçalves da Conceição.
2004240156

LAGOA

J. VELOSA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Casa Velosa, Alagoas, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1250/161098; identificação de pessoa colectiva n.º 504255061.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002977160

LUSOCAIXILHO � SOCIEDADE CAIXILHARIA
DE ALUMÍNIO E FERRO, L.DA

Sede: Estrada de Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1270/110399; identificação de pessoa colectiva n.º 504800655.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002977135

MARCEL � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, Estômbar, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1156/970319; identificação de pessoa colectiva n.º 503851787.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002973385

SOUSA & BORRALHO, L.DA

Sede: Urbanização Quinta da Bemposta, lote 8, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1425/241000; identificação de pessoa colectiva n.º 504856340.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002977674

TÁXIS PAULINO & SILVA, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, 8, rés-do-chão, Pateiro,
Parchal, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1467/030401; identificação de pessoa colectiva n.º 505300435.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002976716

REIS & FILHO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, 27, Pateiro, Parchal, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1502/260601; identificação de pessoa colectiva n.º 505509962.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002976759

ÚNICA AZUL � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Sá Carneiro, loja B, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1768/160503; identificação de pessoa colectiva n.º 505177951.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002977739

FERVILAS, HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Sede: Seixosas, Ferragudo, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 492/140988; identificação de pessoa colectiva n.º 502034548.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002977283

PEDRAQUEL � GESTÃO E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Vila Pôr do Sol, Porches, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1315/050899; identificação de pessoa colectiva n.º 504528823.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002977747

J. C. D. � PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Bairro Che Lagoense, lote 53, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 461/270488; identificação de pessoa colectiva n.º 501969586.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002976678

FERNANMAC � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Urbanização Bela Vista, lote 86-A, Parchal, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1457/050301; identificação de pessoa colectiva n.º 505348527.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002977763

BELA MOURA � TURISMO RURAL, L.DA

Sede: Casa Bela Moura, Alporchinhos, Porches, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1682/040902; identificação de pessoa colectiva n.º 506273610.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002977798

VIVALDO & GUERREIRO, L.DA

Sede: Sítio das Lameiras, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 610/201082; identificação de pessoa colectiva n.º 501337938.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2003697950

CONSTRUÇÕES BOTO OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua da Hortinha, lote 55, 1.º, loja J, Ferragudo, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 499/211088; identificação de pessoa colectiva n.º 501668330.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002977801

JOÃO MANUEL DA SILVA GASPAR, L.DA

Sede: Rua dos Pescadores, Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 470/070688; identificação de pessoa colectiva n.º 501990070.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002972834

TERPENA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Compra, Milhundos

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1806/20010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505513552.

Certifico o seguinte:
Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 22/201003
Mudou a sede para: Quinta da Bemposta, lote 19, freguesia e con-

celho de Lagoa.

Depositado documento legal.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002974322

MANUEL RODRIGUES S. A.

Sede: Rua do Mexilhão, Mexilhoeira da Carregação,
Estômbar, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 83/010895; identificação de pessoa colectiva n.º 500379599.

Certifico o seguinte:
Inscrição n.º 11 � Apresentação n.º 27/170103.
Facto: nomeação de órgãos sociais, por deliberação de 20 de Abril

de 2002.
Período: triénio de 2002 a 2004.

Conselho de administração: presidente, José Manuel da Concei-
ção Rodrigues, casado; vogais: Filipe Manuel Nunes Rodrigues e Síl-
via Isabel Nunes Rodrigues Quintas.

Conselho fiscal: fiscal único, efectivo, A. M. Calado Cortes, F.
Marques e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
n.º 4, com sede na Rua de D. Estefânia, 147, 2.º, esquerdo, 1000 Lis-
boa, representada pelo Dr. António Manuel Calado Cortes, revisor
oficial de contas n.º 196; suplente, Dr. Vítor Manuel Fernandes
Marques com domicílio profissional na Rua de D. Estefânia, 147,
2.º, esquerdo, 1000 Lisboa, revisor oficial de contas n.º 542.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002974284

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FRIEZA & FRIEZA, L.DA

Sede: Sítio das Alagoas Brancas, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1246/020998; identificação de pessoa colectiva n.º 504229141.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002976260

FRIEZA & ROCHA � COMERCIALIZAÇÃO
DE ROUPEIROS, COZINHAS E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Sítio das Alagoas Brancas, apartado 81, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1277/220399; identificação de pessoa colectiva n.º 504800515.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2000103324

OLIVEIRA & OLIVEIRA � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Sede: Monte Carvoeiro, lote 59, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 324/861024; identificação de pessoa colectiva n.º 501731113.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002976333

FERNANDES E PINA, L.DA

Sede: Vila de Lagoa, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 137/010781; identificação de pessoa colectiva n.º 501179429.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2003080872

A. SANTOS, L.DA

Sede: Apartamentos D. Sancho, Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula n.º 7/
670326; identificação de pessoa colectiva n.º 500150516.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2000105602

LAGOS

SOLMATE � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 864/900323;
identificação de pessoa colectiva n.º 502050284; data da apresenta-
ção: 181103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Sandra Maria
Vaz Caetano. 2000729940

TERMATE PRODUTOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1770/
970205; identificação de pessoa colectiva n.º 503825522; data da
apresentação: 181103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Sandra Maria
Vaz Caetano. 2000729967

ADELINO, PARREIRA, REIS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 521/900718;
identificação de pessoa colectiva n.º 501397140; data da apresenta-
ção: 181103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2001.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Sandra Maria
Vaz Caetano. 2000729975

ADELINO, PARREIRA, REIS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 521/900718;
identificação de pessoa colectiva n.º 501397140; data da apresenta-
ção: 181103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Sandra Maria
Vaz Caetano. 2000729959

JACINTO & MURAT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 604/851105;
identificação de pessoa colectiva n.º 500147558; data da apresenta-
ção: 080703.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Sandra Maria
Vaz Caetano. 2000729983

U-STORE/ESPAÇO PARA ALUGAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2108/
20000817; identificação de pessoa colectiva n.º 505039184; data da
apresentação: 12062003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

6 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete Maria
da Palma Gomes. 2000720668

SOL � SOCIEDADE DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1254/
910510; identificação de pessoa colectiva n.º 502553529; data da
apresentação: 28052003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

6 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete Maria
da Palma Gomes. 2000720676

ANTÓNIO MARCELA & MARCELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 970/890616;
identificação de pessoa colectiva n.º 502177705; data da apresenta-
ção: 28052003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

6 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete Maria
da Palma Gomes. 2000727069

INFANTÁRIO O COCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1160/
900914; identificação de pessoa colectiva n.º 502414871; data da
apresentação: 28052003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

6 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete Maria
da Palma Gomes. 2003335765

CARRONDO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 605/900712;
identificação de pessoa colectiva n.º 501636722; data da apresenta-
ção: 28052003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

6 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete Maria
da Palma Gomes. 2000728170

ANTÓNIO J. M. MARCELA � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2028/
991118; identificação de pessoa colectiva n.º 504651293; data da
apresentação: 28052003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

6 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete Maria
da Palma Gomes. 2000727050

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

CONSTRUÇÕES MEDEIROS & MEDEIROS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, lote 19, 3.º, esquerdo,
São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrícula
n.º 435; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20031104.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Medeiros & Medei-
ros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, lote
19, 3.º, esquerdo, na vila, freguesia e concelho de São Brás de Al-
portel.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, empreitadas e subempreitadas; compra e venda de imóveis e
revenda de adquiridos para esse fim; execução de projectos e estudos
técnicos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 30 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma
no valor nominal de 27 000 euros, pertencente ao sócio Sérgio
Manuel Peres Medeiros; e outra, no valor nominal de 3000 euros,
pertencente à sócia Maria Cristina Rodrigues Matias Medeiros.

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
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Neves Lázaro. 2001903880

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

SEGURA & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 674/911121; identificação de pessoa colectiva
n.º 502650680.

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

25 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463484

SÉRGIO VIANA, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1164/010913; identificação de pessoa colectiva
n.º 505713667.

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

27 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463549

JOFICA � CAIXILHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 617/901105; identificação de pessoa colectiva
n.º 502444347.

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

27 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002445052

PICANÇO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 881/961204; identificação de pessoa colectiva
n.º 503768111.

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

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2002463751

ESCANLUSO � COMISSÕES E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 798/940909; identificação de pessoa colectiva
n.º 501069836.

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

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2002463743

OLIVEIRA, FERREIRA & VAIRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 232/781027; identificação de pessoa colectiva
n.º 500813469.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2002463735

CONSTRUÇÕES O PONTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1241/020708; identificação de pessoa colectiva
n.º 503988103.

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

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2002463727

TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS
VILAREALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 405/870409; identificação de pessoa colectiva
n.º 501822836.

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

27 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002445060

ALFREDO DO CARMO MORAIS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 395/870202.

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

27 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002445079

MOLINA MARTIN, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1236/020620; identificação de pessoa colectiva
n.º 506193357.

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

27 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002445087

CLÍNICA SANTO ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 569/900305; identificação de pessoa colectiva
n.º 502349522.

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

27 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002445109

REARRANJO � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 839/960108; identificação de pessoa colectiva
n.º 503572560.

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

27 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002445117

ÁLAMO II � RENT A CAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1029/20000117; identificação de pessoa colectiva
n.º 504825720.

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

27 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002445141

BRITO & SERINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 156/711018.

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

27 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463492

CASA DE CACELA � AGRO-TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1229/020502; identificação de pessoa colectiva
n.º 505875624.

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

27 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463522

PALMA & BEATRIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 274/810511; identificação de pessoa colectiva
n.º 501159975.

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

27 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463514

ARENAL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1325/031119; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506660672; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
031119.

Certifico que António João Ferreira Damião, casado com Rosa
Maria Lopes Filipe Martins Damião na comunhão de adquiridos, e
Andreia Filipe Ferreira Damião e Vítor Hugo Filipe Damião, ambos
solteiros, maiores, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ARENAL � Construções, L.da,
e vai ter a sua sede na Avenida do Infante D. Henrique, Edifício
Rosa dos Ventos, bloco B, loja A, na vila e freguesia de Monte Gordo,
do concelho de Vila Real de Santo António.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de estabelecimentos hote-
leiros, turismo e similares. Construção de edifícios para venda. Compra
e venda de terrenos e imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim,
urbanizações e loteamentos.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizável em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em três quotas, uma de 15 000 euros, perten-
cente ao sócio António João Ferreira Damião, e duas iguais de
5000 euros, pertencentes uma a cada um sócios, Andreia Filipe Fer-
reira Damião e Vítor Hugo Filipe Damião.

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

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

4 � O capital encontra-se realizado apenas em 50 %, tendo cada
sócio realizado metade da sua quota. A restante metade deverá ser
no prazo de cinco anos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios António
João Ferreira Damião, Andreia Filipe Ferreira Damião e Vítor Hugo
Filipe Damião, que desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo uma
obrigatoriamente a do gerente António João Ferreira Damião.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, 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 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 adjudica-

ção 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 sucedem herdeiros le-

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2000379940

GUADIARCOS � RESTAURANTE TÍPICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 869/960923; identificação de pessoa colectiva
n.º 503718599.

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

25 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463468

ANDORIDA � CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1237/020620; identificação de pessoa colectiva
n.º 506096335.

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

25 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463450

CIPRIANO PEREIRA & PARRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 374/860708; identificação de pessoa colectiva
n.º 501687947.

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

25 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463441

DOMINGUES & MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 924/971007; identificação de pessoa colectiva
n.º 503968846.

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

25 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463433

SOCIEDADE DE TECIDOS DO GUADIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 94/600628; identificação de pessoa colectiva
n.º 500262446.

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

25 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463417

SISMAGIC � SOFTWARE E HARDWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 599/900705; identificação de pessoa colectiva
n.º 502436166.

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

25 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463395

DECO QUINTAL � MÓVEIS E ABRIGOS
DE JARDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1067/001003; identificação de pessoa colectiva
n.º 505157179.

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

25 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463387
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HABIVAZ, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1165/010913; identificação de pessoa colectiva
n.º 505640317.

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

25 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463379

MARTINS LOPES & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 412/870626; identificação de pessoa colectiva
n.º 501843639.

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

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2002463719

VALENTIM & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 307/820910; identificação de pessoa colectiva
n.º 501312684.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2002463557

NAUTIGUADIANA � ARTIGOS NÁUTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1051/000628; identificação de pessoa colectiva
n.º 504982478.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2002463573

GONCA � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1068/001003; identificação de pessoa colectiva
n.º 502893915.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2002463581

FRANCISCO CANDEIAS BATISTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 692/920306; identificação de pessoa colectiva
n.º 502731435.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2002463603

ROBERTO RÉ � CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1261/021002; identificação de pessoa colectiva
n.º 506256120.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2002463620

RIO VILAR � ESTALEIROS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 301/820706; identificação de pessoa colectiva
n.º 501296476.

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

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2002463646

PAULO & MARINA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1076/001114; identificação de pessoa colectiva
n.º 505025620.

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

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2002463654

J. C. A. � INSTALAÇÕES E REPARAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1019/990917; identificação de pessoa colectiva
n.º 504425200.

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

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2002463662

NAUTIBER � ESTALEIROS NAVAIS
DO GUADIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 196/760409; identificação de pessoa colectiva
n.º 501220941.

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

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2002463670

FRAGA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 877/961112; identificação de pessoa colectiva
n.º 503752754.

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

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2002463689

ALVES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 718/920909; identificação de pessoa colectiva
n.º 502831898.

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

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2002463700
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JOAQUIM MADEIRA HORTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 222/780310.

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

25 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463360

F. PALMA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1198/011227; identificação de pessoa colectiva
n.º 505827050.

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

25 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463352

LOURISUL, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1094/010313; identificação de pessoa colectiva
n.º 505285398.

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

25 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463344

PONTUALCONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1021/991006; identificação de pessoa colectiva
n.º 504662805.

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

24 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463310

MANTAMAR � EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 459/880526; identificação de pessoa colectiva
n.º 501988335.

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

24 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463301

MEULAR � EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÕES
E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 675/911126; identificação de pessoa colectiva
n.º 502653280.

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

24 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463298

MANUEL AFONSO & RUI VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1041/20000410.

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

24 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463280

GUARDA
GUARDA

ARQUIPLAG � GABINETE DE ARQUITECTURA
E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 672; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502111666; data de depósito: 22 de
Setembro de 2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005902772

IMOGUARDA SOCIEDADE DE TURISMO
E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 711; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502270403; data de depósito: 10 de
Outubro de 2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 1997.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903361

AUTOPOMBEIRENSE � REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1337; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503969230; data de depósito: 21 de
Agosto de 2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903159

BEIRAGEST � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 987; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503012211; data de depósito: 21 de
Agosto de 2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005902993

EXTINMARS � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1529; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504609475; data de depósito: 21 de
Agosto de 2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903140
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COMBUSTÍVEIS DO MILEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1081; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503277819; data de depósito: 21 de
Agosto de 2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903000

CONSTRUÇÕES ANDRADE & MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 631; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501944834; averbamento n.º 2 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 2 e
3/20031118.

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

a) Cessação de funções do gerente Raul Matias.
Causa: morte.
Data: 5 de Junho de 2002;
b) Designação de gerente:
Data da deliberação: 15 de Junho de 2002.
Gerente designado: António Marques Matias.

Conferida, está conforme.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903710

BOMDEMAIS � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1503;
identificação de pessoa colectiva n.º 504522370; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 1/20031118.

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

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

Conferida, está conforme.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903744

GONÇALVES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 297; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500645710; inscrição n.º 30; nú-
mero e data da apresentação: 4/20031118.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi alterado o
artigo 2.º do contrato, tendo ficado com a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto, comércio de móveis metálicos e
estruturas metálicas, instalação de redes e montagem de redes de gás,
instalações eléctricas, redes de comunicação; aquecimento, ventila-
ção e ar condicionado, águas e esgotos, instalações mecânicas e
electromecânicas e actividades de isolamento e acabamento.

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

Conferida, está conforme.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903736

IMOGUARDA SOCIEDADE DE TURISMO
E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 711; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502270403; data de depósito: 10 de
Outubro de 2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 1998.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903345

IMOGUARDA SOCIEDADE DE TURISMO
E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 711; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502270403; data de depósito: 10 de
Outubro de 2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903353

IMOGUARDA SOCIEDADE DE TURISMO
E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 711; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502270403; data de depósito: 10 de
Outubro de 2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903337

IMOGUARDA SOCIEDADE DE TURISMO
E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 711; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502270403; data de depósito: 10 de
Outubro de 2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005903329

CIAAG � COMÉRCIO INTEGRADO DE AUTOMÓVEIS
E ACESSÓRIOS DA GUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1484; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504307193; data de depósito: 22 de
Setembro de 2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005902780

MACOBE � MANUFACTURA DE COBERTURAS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 151; iden-

tificação de pessoa colectiva n.º 500174377; data de depósito: 11 de
Setembro de 2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005902799
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EFILÃ � EMPRESA FIANDEIRA DE LÃS DE MANUEL
LUÍS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 142; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500091544; data de depósito: 11 de
Setembro de 2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005902810

ALVENDRALVES � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1776; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505649101; data de depósito: 9 de
Setembro de 2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005902837

FUNERÁRIA DUARTE & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1830; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505941198; data de depósito: 9 de
Setembro de 2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005902829

LEIRIA
ALCOBAÇA

EMISEP � PRODUTOS DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3722;
identificação de pessoa colectiva n.º 506766829; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 14/121103.

Certifico que Emídio Carreto Soares Duarte, solteiro, maior, Sér-
gio Franco Vala Baptista, solteiro, maior, e Paulo Jorge da Concei-
ção Carreira, solteiro, maior, constituíram uma sociedade por quo-
tas, que passa reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EMISEP � Produtos de Manu-
tenção Industrial, L.da, e tem a sua sede na Rua do Bairro Novo, 43,
lugar de Candieiros, freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comercialização de
produtos de manutenção industrial.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores
nominais de 2000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Emídio Carreto Soares Duarte, Sérgio Franco Vala Baptista e
Paulo Jorge da Conceição Carreira.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Conferi, está conforme o original.

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

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2004388552

TOQUE DE AMOR � APOIO DOMICILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3719;
identificação de pessoa colectiva n.º 506762319; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 1/101103.

Certifico que Rute Alexandra Bastos Borges, casada com Carlos
Alberto de Barros Martins na comunhão de adquiridos, e Pedro
Anselmo Ferreira de Sousa Guerra, divorciado, constituíram uma
sociedade por quotas, que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Toque de Amor � Apoio Domi-
ciliário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Casal do Além, 18, em Ataija
de Baixo, freguesia de Aljubarrota (São Vicente), concelho de Alco-
baça.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de apoio domiciliá-
rio.

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 do va-
lor nominal de 4500 euros, pertencente à sócia Rute Alexandra
Bastos Borges, e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente
ao sócio Pedro Anselmo Ferreira de Sousa Guerra.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia Rute Alexandra Bas-
tos Borges.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e lo-
cação financeira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferi, está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2004398990

ANTÓNIO MARIA CATRAIO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3724;
identificação de pessoa colectiva n.º 506763978; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 24/181103.

Certifico que António Maria de Sousa Catraio, casado com Mada-
lena Maria Saraiva Correia Catraio na comunhão de adquiridos, cons-
tituíram uma sociedade por quotas, que passa reger-se pelos seguin-
tes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Maria Catraio, Socie-
dade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua Águas Belas, 8,
rés-do-chão, freguesia de São Martinho do Porto, concelho
de Alcobaça.

§ único. Por simples decisão a gerência poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como instalar e manter sucursais e outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as actividades de construção, amplia-
ção, transformação e restauro de edifícios, bem como, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, de que é titular o sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, pertence ao sócio
único ou a não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade,
em todos os seus actos e contratos, 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 a prossecução do objecto
social e obedeçam à forma escrita.

Conferi, está conforme o original.

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

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2004399287

TRANSPORTES PATRICK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3671;
identificação de pessoa colectiva n.º 506600718; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 14/061103.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o
contrato no que respeita aos artigos 3.º e 4.º, os quais passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou demais valores constantes da escrita social, é de 50 000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais
de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Telmo
Alves das Neves e Patrick das Neves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, mantendo-se nomeados gerentes os sócios Telmo
Alves das Neves e Patrick das Neves.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos basta
a intervenção de um gerente.

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

Conferi, está conforme o original.

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

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2004399015

ANSIÃO

TRANSPORTES LUSO FORNINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 803/
031120; identificação de pessoa colectiva n.º 506723275; inscrição
n.º 0; número e data da apresentação: 3/031120.

Certifico que entre Fernando Manuel Duarte Domingues e Maria
dos Prazeres Gonçalves de Araújo, casados na comunhão de adquiri-
dos, residentes na Rua do Forninho, lugar de Melriça, freguesia de
Santiago da Guarda, concelho de Ansião, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante nos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Transportes Luso Forninho, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Forninho, no lugar de Melriça, freguesia
de Santiago da Guarda, no concelho de Ansião.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste nos transportes rodoviários de merca-
dorias nacionais e internacionais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, distribuído por duas quotas, uma no valor nominal de
30 000 euros, pertencente ao sócio Fernando Manuel Duarte Do-
mingues, e a outra no valor nominal de 20 000 euros, pertencente à
sócia Maria dos Prazeres Gonçalves de Araújo.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a cargo de am-
bos os sócios desde já nomeados gerentes e ainda da não sócia Idália
dos Santos Cardoso, desde já nomeada gerente com capacidade pro-
fissional.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos,
nomeadamente na compra e venda de automóveis para e da socie-
dade é sempre necessária a assinatura conjunta de um sócio gerente
e do gerente com capacidade profissional.

3 � Em actos de mero expediente e na movimentação de contas
bancárias da sociedade, é suficiente a assinatura de um dos sócios
gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, a cessão a estranhos de-
pende do consentimento da sociedade, que reserva para si o direito
de preferência, ficando em segundo lugar os sócios.

ARTIGO 6.º

Em caso de interdição ou morte de qualquer sócio a sociedade não
se dissolve, continuando com o representante do interdito ou her-
deiros do falecido, nomeando estes entre si um que a todos repre-
sente na sociedade enquanto a quota estiver indivisa.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
1) Por acordo com o sócio titular;
2) Quando a quota for objecto de arresto, penhora, arrolamento

ou acção judicial;
3) Insolvência ou falência do sócio titular da quota.

Conferida, está conforme.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Je-
sus da Conceição Fernandes. 2006165100

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

SIMÕES & ASSUNÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos.
Matrícula n.º 405/960404; identificação de pessoa colectiva
n.º 503613401.

Certifico que, foi efectuado o averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1 pela apresentação n.º 3/20031110, de onde consta a cessação
de funções de gerente de Paulo Sérgio Simões Assunção em 28 de
Outubro de 2003, por renúncia.

Mais se certifica que foi alterado o pacto social da sociedade em
epígrafe, tendo os artigos alterados, ficado com a redacção a seguir
reproduzida:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
14 963 euros e 94 cêntimos e corresponde à soma de uma quota
no valor nominal de 14 814 euros e 30 cêntimos, pertencente ao
sócio José Manuel Simões Assunção, e outra no valor nominal de
149 euros e 64 cêntimos, pertencente ao sócio Armando Henri-
ques Assunção.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração conforme for deliberado em assembleia geral, fica a car-
go do sócio José Manuel Simões Assunção já nomeado gerente, bas-
tando a sua assinatura para obrigar a sociedade.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Fáti-
ma Simões Miranda Campos. 2001472943

POMBAL

FIBROPLAC � FÁBRICA DE PLACAS
DE GESSO LAMINADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2595;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 8/20031112.

Alteração de estatutos

No dia 4 de Novembro do ano 2003, no 1.º Cartório Notarial de
Vila Nova de Gaia, perante mim, Maria Lisete Carreira, ajudante prin-
cipal do Cartório, em substituição legal da notária, Rosa Maria Mala
de Sousa Marques, por esta se encontrar doente, compareceu como
outorgante Laura Laurentina Nobre de Almeida (bilhete de identidade
n.º 8988712, de 14 de Setembro de 2001, dos Serviços de Identifica-
ção Civil de Lisboa), solteira, maior, natural da freguesia de Miragaia,
concelho do Porto, residente na Rua dos Combatentes do Ultramar,
74, bloco A, 2.º, traseiras, freguesia de São Félix da Marinha, deste
concelho, que outorga na qualidade de administradora e em represen-
tação da sociedade comercial anónima que gira sob a denominação
FIBROPLAC � Fábrica de Placas de Gesso Laminado, S. A. (número
de identificação de pessoa colectiva 504311387), com sede no Par-
que Industrial Manuel da Mota, lote 16, em Pombal, matriculada na
competente Conservatória sob o n.º 2595, com o capital social de
1 247 568 euros, qualidade, poderes, matrícula e demais elementos da
sociedade que verifiquei pelas fotocópias da certidão comercial e das
actas n.º 15, do conselho de administração e n.º 9, da assembleia ge-
ral, ora apresentadas, que arquivo.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do bilhete de
identidade referido.

E por ela foi dito que:
Dando cumprimento à deliberação constante da acta n.º 9, da res-

pectiva assembleia geral, de 16 de Setembro último, procede à alte-
ração dos estatutos da referida sociedade no que concerne aos arti-
gos 17.º e 19.º

E, para maior facilidade, reformula na totalidade a redacção dos
mesmos estatutos que constam do documento complementar elabo-
rado nos termos do artigo 64.º do Código do Notariado, que se ar-
quiva e cuja leitura foi dispensada em virtude da outorgante ter de-
clarado que conhece perfeitamente o seu conteúdo.

Adverti a outorgante da obrigatoriedade do registo deste acto na
competente Conservatória, no prazo de três meses.

Arquivo fotocópias das referidas certidão comercial e actas.
Fez-se a leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo, à

outorgante.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação FIBROPLAC � Fábrica de
Placas de Gesso Laminado, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Parque Industrial Manuel da
Mota, lote 16, concelho de Pombal.

2 � A administração pode deslocar a sede social para o local que
entender dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade pode ainda, por simples deliberação do conselho
de administração, criar e instalar sucursais, delegações e outras for-
mas locais de representação e funcionamento, em Portugal ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é o da fabricação e venda de produtos em
gesso para a construção.

ARTIGO 4.º

Na prossecução de seu escopo, a sociedade poderá realizar todas
as operações activas e passivas, gerir fundos consignados, promover
o investimento e a inovação empresarial e demais actividades, im-
portar e exportar materiais e equipamentos e outros bens inerentes
à actividade, alugar equipamentos vender e comprar instalações,
incluindo bens imóveis, celebrar contratos de locação financeira e



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 28 � 3 de Fevereiro de 2004 2600-(189)

de arrendamentos de bens móveis e imóveis, participar em outras
sociedades na qualidade de sócia, accionista ou quotista, mesmo em
sociedades com objectos diferentes dos aqui referidos, desenvolver
representações, bem como tudo o mais que a sociedade venha a de-
liberar dentro dos limites da lei e do presente contrato.

CAPÍTULO II

Capital social, valor nominal, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 1 247 568 euros, equivalente a
250 114 927$, já integralmente realizado.

2 � O capital social é representado por 51 982 acções de valor
nominal de 24 euros cada, e estão representadas em títulos de 1,
10 e 100 acções.

3 � Estas acções serão escriturais, sendo as actuais convertíveis
em acções desta espécie no mesmo valor.

4 � Os títulos das acções serão assinados por dois administrado-
res, podendo as assinaturas ser de chancela autorizada pelo conselho
de administração ou por mandatários da sociedade para o efeito
designados.

ARTIGO 6.º

Fica desde já o órgão de administração autorizado a adquirir para
a sociedade acções próprias representativas até 10 % do capital so-
cial e, para além deste limite, em caso de execução de eventual de-
liberação de redução do capital social.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão gratuita ou onerosa de acções nominativas de-
pende do consentimento prévio da sociedade, salvo as acções do ac-
cionista originário Francisco José Catalan Perez de Lis e as dos acci-
onista FRIE PME Capital Inter Regional e da SODIGA, S. A., as quais
são transmissíveis nos termos previstos nos n.os 2 e 3 subsequentes.

2 � A transmissão das acções de que seja titular o accionista
Francisco José Catalan Perez de Lis não depende do consentimento
da sociedade, mas fica condicionada à prévia autorização dos accio-
nistas FRIE PME Capital Inter Regional e da SODIGA, S. A., en-
quanto estes participarem no capital social.

3 � Os accionistas FRIE PME Capital Inter Regional e SODIGA,
S. A., poderão transmitir livremente entre si a totalidade ou parte
das acções de que sejam titulares na sociedade e ou a favor de fundos
que sejam ou venham a ser geridos pelos mesmos, bem como trans-
mitir livremente quaisquer direitos de incorporação ou subscrição
decorrentes daquelas acções, nos mesmos termos.

4 � A sociedade deverá pronunciar-se para os efeitos previstos
no n.º 1 no prazo de 90 dias contados da data do pedido de consen-
timento, sob pena de ser livre a transmissão.

5 � No caso de recusa de consentimento deverá a sociedade ad-
quirir para si ou fazer adquirir por terceiros, no prazo de 60 dias sob
a data de deliberação de recusa, nas condições de preço e pagamento
do negócio para que foi solicitado consentimento.

6 � Tratando-se de transmissão gratuita ou provando-se a simu-
lação do negócio, a aquisição far-se-á pelo valor real das acções, a
apurar de acordo com a lei para esta situação.

ARTIGO 8.º

1 � Aos accionistas cabe o direito de preferência em caso de
alienação de acções nominativas a favor de estranhos à sociedade,
devendo a vontade de preferir ser declarada, por escrito, na assem-
bleia geral que concede autorização para a alienação.

2 � Uma vez declarada tal vontade deverá o preço de cessão
revelar-se integralmente pago no prazo de 60 dias, sob pena de ca-
ducidade do exercício do direito de preferência.

3 � Existindo mais do que um accionista a pretender preferir,
abrir-se-á licitação entre si, revertendo o excedente a favor do só-
cio cedente.

ARTIGO 9.º

1 � Caso existam acções ao portador, a assembleia geral pode deli-
berar a amortização dessas acções sempre que, pelo registo ou depósito,
se verifique que os seus titulares não são os sócios originários.

2 � A amortização de qualquer tipo de acções será ainda permi-
tida nos casos seguintes:

a) Morte ou interdição de qualquer dos sócios originários, excepto
se o herdeiro ou legal representante do titular for seu cônjuge ou
parente no primeiro grau na linha directa;

b) Se as acções de qualquer sócio, originário ou não, forem dadas
em penhor, penhoradas ou arrestadas.

3 � A deliberação que tenha por objecto a amortização de ac-
ções nos termos dos números anteriores deve ser tomada no prazo
de seis meses, a contar da data do conhecimento que a sociedade
tiver da ocorrência dos factos que justifiquem a amortização.

4 � O reembolso às acções amortizadas deverá ser feito pelo valor
atribuído em balanço especial, expressamente efectuado para esse
fim, no prazo máximo de 12 meses, contados da data da deliberação
de amortização.

5 � O presente artigo, com todos os seus números e alíneas, não
é aplicável aos accionistas Francisco José Catalan Perez de Lis, FRIE
PME Capital Inter Regional e SODIGA, S. A.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade fica autorizada a obter recursos através da emis-
são de obrigações, em qualquer das suas modalidades legais, ou outros
títulos nos termos da legislação em vigor à data da emissão.

2 � Os títulos das obrigações devem ser assinados por dois admi-
nistradores, podendo as assinaturas ser de simples chancela previa-
mente autorizada, ou por mandatários da sociedade para o efeito
designados.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administra-
ção e o fiscal único.

ARTIGO 12.º

Os accionistas deliberam nos termos do artigo 54.º do Código das
Sociedades Comerciais ou em assembleias gerais regularmente con-
vocadas e reunidas de acordo com a lei e os presentes estatutos.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos por esta por períodos prorrogáveis de quatro anos,
podendo o presidente ser ou não accionista.

ARTIGO 14.º

1 � As convocatórias para as assembleias gerais, para além de
obedecerem aos requisitos legais serão feitas através de anúncios ou
apenas por cartas registadas desde que todos os sócios sejam porta-
dores de acções nominativas, com a antecedência mínima de 30 ou
21 dias, respectivamente, e contendo as exigências constantes do
n.º 5 do artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Nas convocatórias pode ser fixada uma segunda data de reu-
nião para o caso de a assembleia geral não poder reunir-se na pri-
meira data marcada por falta de quórum referido no artigo seguinte,
desde que entre as duas datas medeiem mais de 15 dias.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral delibera nos termos da lei.
2 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da

assembleia geral, delegando os seus poderes por meio de carta diri-
gida ao presidente da mesa. Contudo, as pessoas singulares apenas
poderão ser representadas por outros accionistas.

3 � Por proposta do conselho de administração, que mereça a
aprovação do presidente da mesa, poderão membros não accionistas
dos quadros da sociedade participar nas reuniões da assembleia geral,
sem direito a voto, para esclarecer questões específicas que estejam
em apreciação ou discussão.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral reunirá em sessão ordinária nos primeiros três
meses de cada ano para aprovação do relatório e contas e extraor-
dinariamente sempre que legalmente convocada nos termos da lei e
dos presentes estatutos.

ARTIGO 17.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por três ou cinco membros, eleitos quadrie-
nalmente pela assembleia geral, sendo permitida a reeleição por uma
ou mais vezes.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 28 � 3 de Fevereiro de 20042600-(190)

2 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
em cada trimestre.

ARTIGO 18.º

1 � Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das
atribuições que por lei lhes sejam conferidas:

a) Exercer os mais amplos poderes de gestão, praticando todos os
actos e operações necessários à prossecução do escopo societário;

b) Decidir sob a participação no capital social de outras socieda-
des anónimas ou por quotas, assumindo para o efeito acções e obri-
gações, tanto por fundação simultânea como sucessiva, adquirir ac-
ções em bolsa ou fora dela, subscrever acções e participações sociais
em aumentos de capital, realizar entradas de capital e aceitar e de-
sempenhar cargos sociais, assistindo às assembleias gerais com direi-
to de voto e exercendo todos os direitos e cumprindo todas as obri-
gações inerentes a tais participações;

c) Respeitar as regras de uma gestão criteriosa e eficiente, nas
aplicações dos recursos da sociedade;

d) Proceder à alienação das participações, observando as prescri-
ções legais, de forma, tanto quanto possível, programada, garantin-
do o escalonamento adequado das oportunidades de desenvolvimento,
necessidade de liquidez e oportunidade de investimento;

e) Nomear procuradores, de harmonia com a lei, deferindo-lhes
sempre o âmbito do mandato;

f) Representar a sociedade em juízo e fora dele em quaisquer mi-
nistérios, repartições, notários, conservatórias registais, activa e
passivamente, podendo confessar, desistir ou transigir em quaisquer
acções civis, penais, administrativas laborais e fiscais, de qualquer
valor e de qualquer nível de jurisdição ou instância, bem como a
comprometer-se em arbitragens voluntárias, podendo transferir es-
tes poderes de representação, gerais ou especiais, em advogado ou
solicitador;

g) Administrar bens móveis e imóveis afectos à actividade da
sociedade, providenciando pela sua reparação, conservação e exe-
cução de benfeitorias úteis ou voluptuárias, tomar de trespasse ou de
arrendamento, consentir ou proibir subarrendamentos, rescindir con-
tratos de arrendamento e promover o despejo de arrendatários e
outros ocupantes, receber e cobrar alugueres, rendas indemnizações
e quaisquer outras receitas respeitantes à sociedade, exigir o cumpri-
mento de obrigações, praticando ainda todos os actos e funções
expressamente consagrados no artigo 4.º destes estatutos;

h) Ajustar e celebrar contratos de transporte, seguros de qualquer
natureza, assinando as apólices e demais documentos que sejam ne-
cessários, participar em concursos públicos e particulares, formulan-
do e apresentando propostas e aceitando adjudicações;

i) Dispor, alienar ou onerar, adquirir e contratar, activa e passi-
vamente com referência a quaisquer bens móveis, mercadorias, títu-
los e direitos, podendo definir as condições de preço, formas e pra-
zos de pagamento, adquirir imóveis, distratar e extinguir hipotecas,
constituir, reconhecer, aceitar, transmitir, dividir, modificar ou ex-
tinguir total ou parcialmente os frutos, servidões, comunhões, pro-
priedades, direitos de superfície e quaisquer outros direitos reais ou
pessoais, com exclusão dos vedados por lei e que sejam reservados à
assembleia geral;

j) Livrar, aceitar, avalizar, endossar, cobrar, pagar, descontar, ne-
gociar e protestar letras de câmbio, cheques e outros títulos de cré-
dito, abrir, cancelar contas bancárias, com ou sem garantias pessoais
ou reais ou caucionadas, constituir fianças e outras garantias pesso-
ais a favor de terceiros, constituir mútuos com ou sem juros, e com
garantias pessoais ou reais, incluindo hipotecas.

2 � No desempenho das suas atribuições, relativas à prossecução
dos interesses societários, poderá ainda o conselho de administra-
ção:

a) Elaborar e submeter ao parecer do fiscal as propostas de polí-
tica geral de empresa, objectivos, programas e orçamentos anuais e
plurianuais;

b) O aumento do capital social e a emissão de obrigações e outros
tipos, que lhe seja imposto pelos referidos interesses sociais, solici-
tando o prévio parecer ao fiscal.

ARTIGO 19.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um administrador.

ARTIGO 20.º

1 � A fiscalização do sociedade será exercida por um fiscal úni-
co, que deverá ser revisor oficial de contas, e que será eleito pela
assembleia geral por períodos renováveis de quatro anos, o qual
exercerá as funções previstas na lei.

2 � Será ainda eleito um fiscal suplente, igualmente revisor ofi-
cial de contas e por idênticos períodos de tempo, para garantir nos

termos da lei a substituição do fiscal único efectivo, em caso de
impedimento deste.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 22.º

As eleições para os cargos sociais serão efectuadas de quatro em
quatro anos, sendo permitida a reeleição por uma e mais vezes.

ARTIGO 23.º

O direito de remuneração pelo exercício de funções sociais e a
fixação do seu montante serão fixados anualmente pela assembleia
geral.

ARTIGO 24.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a aplicação
que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que legalmen-
te tenham de ser destinadas à constituição ou reforço de fundo de
reserva.

ARTIGO 25.º

A dissolução e liquidação da sociedade serão feitas nos termos da
lei.

Conforme com o original.

20 de Novembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003795324

TRANSPORTES FILIPE & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2296;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 15/20031112.

Cessão de quota e alteração parcial de pacto social

No dia 11 de Agosto de 2003, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim Maria Graciete Coutinho de Sousa Frade, primeira-aju-
dante do referido Cartório, no exercício de todas as funções notari-
ais, por se encontrar de férias o notário do concelho, comparece-
ram como outorgantes:

1.º Filipe Fernandes Tavares, casado com Maria Judite Mota dos
Santos, segundo o regime da comunhão de adquiridos, natural da
República Francesa, mas de nacionalidade portuguesa, residente na
Rua da Vidoeira, 15, no lugar sede de freguesia de Albergaria dos
Doze, concelho de Pombal, contribuinte fiscal 204343410;

2.º Natália dos Santos Gameiro Gonçalves, casada segundo o re-
gime da comunhão de adquiridos com o terceiro outorgante e com
ele residente, natural da República Francesa, mas de nacionalidade
portuguesa, contribuinte fiscal n.º 206148593.

3.º Luís Filipe Marques Gonçalves, natural da República Francesa,
mas de nacionalidade portuguesa, residente no lugar de Cartaria, fre-
guesia de Albergaria dos Doze referida.

Verifiquei a identidade do primeiro outorgante pela exibição da
sua carta de condução n.º C-450656, de 16 de Setembro de 1994, da
DSV do Centro, a da segunda e terceiro outorgantes pela exibição
dos seus bilhetes de identidade números, respectivamente, 10249434,
de 20 de Julho de 2000 e 9802862, de 3 de Março de 1999, de Lis-
boa e pela certidão do assento de casamento adiante mencionada.

Declararam os primeiro e terceiro outorgantes:
Que são os únicos e actuais sócios, sendo o primeiro outorgante

também gerente, da sociedade comercial por quotas sob a firma
Transportes Filipe & Filipe, L.da, pessoa colectiva n.º 504385933,
com sede no lugar de Cartaria, freguesia de Albergaria dos Doze re-
ferida, conforme tudo verifiquei por certidão do registo comercial
que arquivo, sociedade esta com o capital social de 50 000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal, sob
o n.º 2296.

Pelo primeiro outorgante foi declarado que cede a quota no valor
nominal de 25 000 euros, de que é titular na referida sociedade, à
nova sócia, a segunda outorgante, pelo respectivo valor nominal,
valor esse que já recebeu e de que dá quitação, renunciando conse-
quentemente às funções de gerente.
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Pela segunda outorgante foi declarado que aceita a presente ces-
são de quota.

Pelo terceiro outorgante foi dito que como restante sócio da
mencionada sociedade, não prefere na cessão de quota efectuada à
nova sócia, a segunda outorgante.

Declararam ainda os segunda e terceiro outorgantes que a socie-
dade agora reduzida a marido e mulher não possui bens imóveis.

Os segunda e terceiro outorgantes agora na qualidade de únicos
sócios da referida sociedade deliberam alterar todo o artigo 4.º do
respectivo pacto social, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência será exercida pelo sócio Luís Filipe Marques Gonçal-
ves e pelo não sócio Francisco José Antunes Dias, solteiro, maior,
natural da freguesia de Espite, concelho de Ourém, residente na
Avenida de 11 de Julho, 848, no lugar sede de freguesia de Memória,
concelho de Leiria, já nomeados gerentes e ainda pelos gerentes
eventualmente a nomear em assembleia geral, mesmo estranhos à
sociedade, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral, ficando sempre a fazer parte da mesma gerência
um gerente com capacidade profissional.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, tendo um
deles obrigatoriamente capacidade profissional.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerer o registo
deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Exibiram uma certidão do assento de casamento n.º 32 do ano de
2002 da Conservatória do Registo Civil de Pombal, lá emitida em
20 de Março último, com referência ao primeiro outorgante e outra
certidão do assento de casamento n.º 50 do ano corrente, da mesma
Conservatória, lá emitida em 23 de Julho último, com referência ao
terceiro outorgante.

Esta escritura sujeita ao emolumento do artigo 14.º da tabela ane-
xa ao Código do Notariado, foi lida e explicado o seu conteúdo.

Conforme com o original.

20 de Novembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003795332

ANTÓNIO CARLOS AZEVEDO VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2853;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/101103.

Dissolução de sociedade

No 25 de Setembro de 2003, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim licenciado, António José Machado Nunes da Costa,
notário deste concelho, compareceram como outorgantes António
Carlos Azevedo Vieira e mulher, Maria Isabel Marques Ângelo Vi-
eira, casados segundo o regime da comunhão de adquiridos, naturais
ele da freguesia, e concelho de Peso da Régua e ela da freguesia de
Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, residentes nesta cidade,
freguesia e concelho de Pombal na Avenida dos Heróis do Ultramar,
lote 7, contribuintes fiscais números, respectivamente, 116651075 e
154640689, Miguel Ângelo Marques Azevedo Vieira, contribuinte
fiscal n.º 221558756, e Renato Ângelo Vieira, contribuinte fiscal
n.º 227454561.

São ambos solteiros, maiores, naturais da freguesia referida de
Pombal, residentes na mesma morada atrás mencionada.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade números, respectivamente, 3324464, de 11 de
Setembro de 2000, 4192460, de 22 de Agosto de 2001, 11587529, de
6 de Janeiro de 2003, e 12407608, de 26 de Maio de 1999, todos de
Lisboa.

Os outorgantes declararam:
Que são os únicos e actuais sócios, da sociedade comercial por

quotas António Carlos Azevedo Vieira, L.da, pessoa colectiva
n.º 505655691, com sede nesta cidade, referida de Pombal, na Ave-
nida dos Heróis do Ultramar, lote 7, 189, 2.º, esquerdo, conforme
tudo verifiquei por certidão do registo comercial que arquivo, socie-
dade essa matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Pombal sob o n.º 2853, com o capital social de 5000 euros.

Que, tendo resolvido dissolver a sociedade de comum acordo, pela
presente escritura, a dissolvem para todos os efeitos legais, a partir
de hoje.

Que a dissolvida sociedade, não possui bens imóveis, cujas contas
foram hoje aprovadas, não tem qualquer património activo ou pas-
sivo, é por eles dada por liquidada, ficando os sócios, qualquer deles,

autorizados a praticar os necessários actos de registo.
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerer o registo

deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.
Esta escritura, sujeita ao emolumento do artigo 14.º da Tabela

Anexa ao Código do Notariado, foi lida e explicado o seu conteúdo.

Conforme com o original.

19 de Novembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003795316

UNITEXTIL � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1762;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/241103.

Dissolução de sociedade

No dia 28 de Outubro de 2003, no 3.º Cartório Notarial de Braga,
perante mim, licenciada Maria Natália Almeida Baptista de Lemos,
notária do mesmo Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Vasco Manuel Machado e Silva, casado com Helena Maria
Malaquias Matias sob o regime da comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Alpedriz, concelho de Alcobaça, residente na Rua de
Artur Bívar, 6, 3.º, direito, freguesia de Braga (São Vítor), concelho
de Braga, titular do bilhete de identidade n.º 4412226, emitido em
21 de Agosto de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa;

2.º Helena Maria Malaquias Matias, casada com o primeiro outor-
gante sob o indicado regime e com ele residente, natural da freguesia
de Campo Grande, concelho de Lisboa, titular do bilhete de identi-
dade n.º 6278135, emitido em 27 de Junho de 2000, pelos Serviços
de Identificação Civil de Braga.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos mencio-
nados bilhetes de identidade.

Disseram os outorgantes:
Que, são os únicos sócios da sociedade comercial por quotas de-

nominada UNITEXTIL � Comércio Têxtil, L.da, pessoa colectiva
n.º 503700053, com sede na Rua do Dr. José Santos Alves, lote 20,
11, 2.º, direito, freguesia e concelho de Pombal, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o n.º 1762, com
o capital social, integralmente realizado e automaticamente
redenominado de 9975 euros e 95 cêntimos, dividido em duas quo-
tas, uma de 5985 euros e 57 cêntimos, pertencente ao sócio Vasco
Manuel Machado e Silva, e outra de 3990 euros e 38 cêntimos per-
tencente à sócia Helena Maria Malaquias Matias.

Que de comum acordo, tendo aprovado as contas sociais hoje,
verificaram nada haver a liquidar ou partilhar e resolveram pela
presente escritura, dissolver a referida sociedade, a partir de hoje
dando-a como liquidada.

Que qualquer um dos sócios fica autorizado a proceder aos com-
petentes actos de registo.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de registo deste acto
no prazo de três meses, a contar de hoje.

Arquivo:
Certidão da certidão emitida pela Conservatória do Registo Co-

mercial de Pombal, pela qual verifiquei a qualidade de únicos sócios
invocada, capital social e matrícula da sociedade.

Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo aos outorgan-
tes.

Conforme com o original.

20 de Novembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003795065

GESTLINA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1241;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 12/131103.

Partilha por divórcio, unificação de quotas, aumento de capital, e
transformação em sociedade unipessoal, 9975,96 euros,
9975,96 euros, 15 024,04 euros e 25 000 euros.

No dia 13 de Outubro de 2003, no Cartório Notarial de Soure,
perante mim licenciada Celeste Maria Rainho de Jesus Pita, a notá-
ria respectiva, compareceram como outorgantes:

1.º Carmelina Maria Rodrigues Gomes, que em casada usava
Carmelina Maria Rodrigues Gomes Costa, número de identificação
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fiscal 132709236, divorciada, natural de Lisboa, freguesia de São
Sebastião da Pedreira, e residente na Urbanização Marquês de Pom-
bal, lote B-7, torre A, 3.º, BF, em Pombal;

2.º Pedro Manuel da Silva Costa, número de identificação fiscal
117302970, divorciado, natural da freguesia de Santiago de Litém,
concelho de Pombal, e residente no Largo da Escola, no lugar e
freguesia de São Simão do Litém, concelho de Pombal.

Verifiquei as suas identidades, a primeira por exibição do bilhete
de identidade n.º 6242012, emitido pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa, aos 8 de Maio de 2003, e o segundo por exibição da
carta de condução n.º C-260555 5, emitida pela Direcção-Geral de
Viação de Coimbra aos 21 de Janeiro de 1998.

E por ambos os outorgantes foi declarado:
Que foram casados entre si, em primeiras núpcias de ambos e sob

o regime de comunhão de adquiridos.
Que por decisão proferida na Conservatória do Registo Civil de

Pombal, no processo n.º 4/2003, que transitou em julgado aos 25 de
Fevereiro do corrente ano de 2003, foi entre eles decretado o di-
vórcio por mútuo consentimento, pelo que procedem, pela presente
escritura, à partilha do património comum do dissolvido casal, que é
o seguinte:

a) Uma quota que o valor nominal de 4987 euros e 98 cêntimos,
de que ela primeira outorgante é titular; e

b) Uma quota igualmente com o valor nominal de 4987 euros e
98 cêntimos, de que ele segundo outorgante é titular,
ambas da sociedade comercial por quotas que gira com a firma
GESTLINA � Contabilidade e Gestão, L.da, com sede no lugar e
freguesia de São Simão de Litém, concelho de Pombal, titular do
número de identificação de pessoa colectiva 502730463, e matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o
n.º 1241, com o capital social de 9975 euros e 96 cêntimos, sendo,
portanto, eles outorgantes os únicos sócios da identificada sociedade,
e ela primeira única gerente;

Que adoptam para esta partilha o valor nominal das quotas, antes
referidos, os quais totalizam, como se disse, 9975 euros e 96 cênti-
mos, e assim em função do que atrás se explicou cada um dos ex-
-cônjuges no referido montante tem direito a um quinhão do valor
de 4987 euros e 98 cêntimos;

Que ambas as quotas ficam a pertencer a ela primeira outorgante
a sócia Carmelina Maria Rodrigues Gomes, que totalizam como se
disse 9975 euros e 96 cêntimos, pelo que leva a mais bens nos valor
de 4987 euros e 98 cêntimos, que já deu de tornas ao segundo outor-
gante, Pedro Manuel da Silva Costa, o qual declarou já ter efectiva-
mente recebido para preenchimento do seu quinhão, dando a res-
pectiva quitação.

Mais declararam que a sociedade não possui bens de natureza imó-
vel.

E, finalmente, apenas por ela primeira outorgante foi dito:
Que sendo ela agora a única sócia e gerente da identificada socie-

dade comercial por quotas com a firma GESTLINA � Contabilida-
de e Gestão, L.da, com o capital social de 9975 euros e 96 cêntimos,
representado por duas quotas iguais, cada uma do valor de 4987 eu-
ros e 98 cêntimos, de que ficou a ser titular, por esta mesma escri-
tura delibera:

a) Unificar as duas referidas quotas numa só com o valor nominal
de 9975 euros e 96 cêntimos;

b) Reforçar o capital social de 9975 euros e 96 cêntimos para
25 000 euros, sendo portanto o valor de aumento de 15 024 euros e
4 cêntimos e realizado por incorporação de reservas livres.

Que fica a constituir uma só quota o reforço com a quota que já
possuía.

Que não houve desde a data da aprovação do balanço até hoje
diminuições patrimoniais que obstem a este aumento.

Que, assim, declara elevado para 25 000 euros o capital da socie-
dade que representa nos termos exarados.

c) Atendendo à concentração da totalidade do capital da socie-
dade na sua posse é sua vontade transformar a sociedade
GESTLINA � Contabilidade e Gestão, L.da em sociedade unipessoal
por quotas com a firma GESTLINA � Contabilidade e Gestão,
Unipessoal, L.da; e

d) Alterar totalmente o pacto social, em consequência da qual a
sociedade passar-se-á a reger pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GESTLINA � Contabilidade e Ges-
tão, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Doutor Luís Tor-
res, 25, 2.º, A/B, na cidade, freguesia e concelho de Pombal.

§ único. Por simples decisão da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do concelho de Pombal, ou para concelho limí-
trofe, bem como abrir e encerrar agências, sucursais, filiais, ou quais-
quer outras formas de representação em qualquer ponto do País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade e gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde a uma quota da única sócia, Carmelina
Maria Rodrigues Gomes.

ARTIGO 4.º

Poderá a sócia decidir efectuar prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for estabelecido em assembleia geral, fica a cargo
de um ou mais gerentes, a nomear em assembleia geral.

2 � Mantêm-se nomeada gerente a sócia Carmelina Maria Ro-
drigues Gomes.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, incluindo os de tomar de trespasse estabele-
cimentos e de arrendamento, quaisquer locais com destino ás activi-
dades da sociedade, bem como os de compra e de venda, para e da
sociedade, de veículos  automóveis, e representá-la em juízo e fora
dele, é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto so-
cial.

ARTIGO 7.º

As normas dispositivas da lei poderão ser derrogadas por delibera-
ções da sócia.

Mais declarou que não é sócia de qualquer outra sociedade unipes-
soal.

Assim outorgaram.
Arquivo:
Fotocópia de certidão da decisão que decretou o divórcio, passado

na dita Conservatória do Registo Civil de Pombal;
O balanço da sociedade reportado a 30 de Junho do ano em curso,

por onde se verifica ser de 18 742 euros e 66 cêntimos o montante
das reservas livres; e

Fotocópia da acta de aprovação do referido balanço em 20 de
Setembro findo.

Por ter servido para instituir a escritura exarada a fls. 27 e se-
guintes do livro n.º 260-C, encontra-se já aqui arquivada uma foto-
cópia de certidão passada na Conservatória do Registo Civil de Pom-
bal, da matrícula da sociedade e inscrições em vigor.

Adverti os outorgantes de que estes actos são de registo comerci-
al obrigatório, que deverá ser requerido na competente conserva-
tória no prazo de três meses a contar de hoje.

Esta escritura foi lida e feita a explicação do conteúdo aos outor-
gantes, tudo em voz alta e na sua presença simultânea.

Conforme com o original.

20 de Novembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004540010

PAÇOMIÃO � COMÉRCIO VEÍCULOS AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3498;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/031107.

Contrato de sociedade unipessoal

Certifico que Sérgio Silva de Oliveira, casado com Maria de Fáti-
ma Gato Oliveira no regime de comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Almagreira, concelho de Pombal, residente na Rua Prin-
cipal, 32, na localidade de Paço, freguesia de Almagreira, concelho
de Pombal, portador do bilhete de identidade n.º 4220859, emitido
em 9 de Março de 1999 pelo Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa, e com o número de identificação fiscal 191780022, pelo pre-
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sente contrato, constitui uma sociedade comercial unipessoal por
quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes nos artigos seguin-
tes:

1.º

A sociedade adopta a firma PAÇOMIÃO � Comércio Veículos
Automóveis, Unipessoal, L.da, com sede na Rua Principal, 32, lugar
de Paço, freguesia de Almagreira, concelho de Pombal.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe; bem como abrir ou encerrar filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação no País ou
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de veículos automóveis
e comércio de peças e acessórios para veículos automóveis.

§ único. Poderá a sociedade adquirir participações noutras socie-
dades.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio Sérgio Silva de Oliveira.

4.º

A gerência da sociedade será exercida por ele sócio, Sérgio Silva
de Oliveira, desde já nomeado gerente, bastando a sua assinatura para
obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e contratos.

5.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já, a sua gerência 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, necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do
seu registo definitivo, despesas estas que a sociedade assume logo
que definitivamente matriculada.

Declara ainda não ser sócio de qualquer outra sociedade unipessoal.
Exibe:
a) Certificado de admissibilidade de firma ou denominação,

n.º 301532, emitido em 20 de Junho de 2003, pelo Registo Nacio-
nal de Pessoas Colectivas;

b) Duplicado da guia de depósito da totalidade do capital social
efectuado em 30 de Junho de 2003, na agência de Pombal do Banco
Português de Negócios;

c) Cartão Provisório de Identificação de Pessoa Colectiva
n.º P 506644227.

Pombal, 30 de Junho de 2003.
Este contrato foi celebrado no escritório do advogado J. Henri-

ques Marques, sito na Rua de Carlos Alberto da Mota Pinto, 19, 2.º,
direito, em Pombal.

Conforme com o original.

18 de Novembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003795235

G. GUEDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3501;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20031114.

Contrato particular para constituição de sociedade
unipessoal por quotas

Certifico que Gentil Figueira da Silva Guedes, casado com Maria
Antonieta Vilhena Torres sob o regime da comunhão de adquiridos,
natural da freguesia e concelho de Pombal, residente na Rua d�Este
Livro Que Vos Deixo, 7, em Pombal, portador do bilhete de identi-
dade n.º 4307024, emitido em 26 de Junho de 1998, por Lisboa, e
contribuinte fiscal n.º 128085398.

Por ele foi dito que pelo presente contrato, estipula um contrato
de sociedade comercial, sob o tipo de sociedade unipessoal por quotas,
que adopta a firma G. Guedes, Unipessoal, L.da, e que fica a reger-se
pelas cláusulas seguintes:

1.ª

1 � É constituída uma sociedade por quotas que adopta a firma
G. Guedes, Unipessoal, L.da, pessoa colectiva n.º P 506765415.

2 � A sociedade, terá duração indeterminada, com a sua sede na
Rua de Ansião, 12, em Pombal, podendo a gerência deslocar a sua
sede para onde lhe aprouver, dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como estipular domicílio particular para
determinados negócios e criar sucursais, ou outras formas locais de
representação, em Portugal, ou no estrangeiro.

2.ª

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de armei-
ro, comércio de artigos de caça e pesca. Compra, venda e revenda a
retalho e por grosso dos referidos artigos, bem como a importação
e exportação, incluindo armas de caça e recreio, vestuário e outros
produtos inerentes à referida actividade. Promoção e exploração de
actividade cinegéticas de âmbito turístico.

3.ª

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota de igual valor subscrita
pelo sócio único, Gentil Figueira da Silva Guedes.

4.ª

A sociedade autoriza a celebração de quaisquer negócios jurídicos
entre si e o sócio único desde que os mesmos sirvam a prossecução
do objecto da sociedade.

5.ª

1 � A gerência pertence ao sócio único Gentil Figueira da Silva
Guedes, que desde já, fica nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção a decidir por deliberação.

2 � Para obrigar a sociedade bastará a assinatura do gerente.

6.ª

O sócio poderá modificar a sociedade, transformando-a em socie-
dade por quotas plural através da divisão e cessão da quota ou de
aumento de capital por entrada de outro sócio.

Cláusula transitória

7.ª

Que antes do registo definitivo da sociedade fica ele desde já au-
torizado, na sua qualidade de único sócio gerente, a levantar o capi-
tal social, depositado em conta aberta em nome da sociedade, tendo
em vista o pagamento de despesas com a constituição, registo e
instalação da sociedade.

Declaro que não sou sócio de qualquer outra sociedade unipessoal.
2004540044

COSY BOWLING � ACTIVIDADES DE LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3502;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20031114.

Constituição de sociedade

No dia 10 de Novembro de 2003, no Cartório Notarial de Pom-
bal, perante mim, licenciado António José Machado Nunes da Cos-
ta, notário neste concelho, compareceram como outorgantes: Da-
niel Neves Palhais, casado com Carla Isabel Pinto da Silva segundo
o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Almagreira, concelho de Pombal, onde reside na Rua Principal, no
lugar de Assanha da Paz, contribuinte fiscal n.º 216803489, Jaime
António dos Santos, casado com Maria da Luz das Neves Palhais
dos Santos segundo o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia dita de Pombal, onde reside na Rua da Fonte, no lugar de
Pinheirinho, contribuinte fiscal n.º 186380747, e Judite Neves
Palhais, casada, natural da freguesia dita de Pombal, onde reside no
lugar de Granja, a qual outorga na qualidade de procuradora de: Da-
vid Palhais dos Santos e Celina Palhais dos Santos, ambos solteiros,
maiores, naturais da República Francesa, mas de nacionalidade por-
tuguesa, residentes na Rua da Fonte, no lugar de Pinheirinho, fre-
guesia referida de Pombal, contribuintes fiscais, respectivamente,
n.os 244714339 e 244714258, conforme duas procurações que ar-
quivo.

Verifiquei a identidade do outorgante Daniel por conhecimento
pessoal, a do outorgante Jaime pela exibição do seu passaporte n.º T-
-061460, de 31 de Julho de 2000, pelo Consulado Geral de Portugal
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em Paris na República Francesa, e a da outorgante Judite, pela exi-
bição do seu bilhete de identidade n.º 10237208, de 18 de Dezembro
de 2002, de Lisboa.

Os outorgantes, nas respectivas qualidades em que outorgam, de-
clararam que, constituem uma sociedade comercial por quotas deno-
minada Cosy Bowling � Actividades de Lazer, L.da, que se regerá
pelas cláusulas que constam do documento complementar elaborado
nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, que fica
a fazer parte integrante desta escritura e que se arquiva.

Declararam ainda, nas respectivas qualidades em que outorgam,
que na qualidade de únicos sócios autorizam o levantamento da con-
ta social pelos gerentes, das importâncias necessárias à realização da
actividade dos mesmos prevista no artigo 10.º do pacto social.

Adverti os outorgantes, nas respectivas qualidades em que outor-
gam, da obrigatoriedade de requerer o registo deste acto no prazo de
três meses a contar de hoje.

Exibiram:
a) Certificado emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Colecti-

vas em 4 do mês corrente, comprovativo da exclusividade da deno-
minação adoptada; e

b) A guia de depósito referente ao capital social efectuado hoje,
na agência de Pombal do Banco Português de Negócios.

Esta escritura, sujeita ao emolumento do artigo 14.º da Tabela
Anexa ao Código do Notariado e o documento complementar que a
integra, foram lidos e explicado o seu conteúdo.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, para instruir a escritura lavrada no Cartório
Notarial de Pombal, iniciada a fl. 64 v.º do livro n.º 112-E.

Pacto social

1.º

A sociedade adopta a denominação Cosy Bowling � Actividades
de Lazer, L.da, e tem a sua sede no lugar de Quinta da Gramela, fre-
guesia e concelho de Pombal.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação, no País ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimentos
destinados à prática de bowling, sala de jogos e actividades de lazer;
exploração de restaurantes, snack-bar e discotecas; e compra e
venda de imóveis.

3.º

Poderá a sociedade adquirir participações noutras sociedades, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 159 616 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no
valor nominal de 79 808 euros, pertencente ao sócio Daniel Neves
Palhais, outra no valor nominal de 31 923 euros e 20 cêntimos, per-
tencente ao sócio Jaime António dos Santos, e duas iguais no valor
nominal de 23 942 euros e 40 cêntimos, pertencentes cada uma a cada
um dos sócios, David Palhais dos Santos e Celina Palhais dos Santos.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social, ora constituído, nos ter-
mos e condições a deliberar em assembleia geral.

5.º

A gerência será exercida pelos sócios Daniel Neves Palhais, Da-
vid Palhais dos Santos e Celina Palhais dos Santos, e ainda pelos
gerentes, eventualmente a nomear em assembleia geral mesmo es-
tranhos à sociedade, com ou sem remuneração conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, sendo sem-
pre obrigatória a do gerente Daniel Neves Palhais ou as assinaturas
conjuntas de três quaisquer gerentes, sendo porém suficiente para
movimentar as contas bancárias a assinatura de um gerente.

6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do prévio consentimento
da sociedade, tendo os sócios em primeiro lugar e a sociedade em
segundo direito de preferência.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que seja penhorada,
arrestada ou sujeita por qualquer forma a procedimento judicial, pelo
valor apurado com base no balanço extraordinário elaborado para
esse efeito.

8.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, após as deduções
para as reservas obrigatórias, terão a aplicação que a assembleia geral
deliberar.

9.º

Dissolvendo-se a sociedade serão liquidatários os sócios que pro-
cederão à liquidação e partilha dos haveres sociais, na forma delibe-
rada em assembleia geral; na falta de acordo, será todo o activo e
passivo adjudicado ao sócio que melhor proposta fizer.

10.º

A sociedade obriga-se a assumir as despesas de constituição, publi-
cações e registo; de compra de automóveis e de bens imóveis; e
aquisição de equipamento e despesas de manutenção do giro comer-
cial, até ao registo definitivo, efectuadas pelos gerentes.

Conforme com o original.

21 de Novembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004540052

SOCIEDADE DE TRANSPORTES ALVORGENSE, L.DA

Sede: Carregueiro, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3497;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação:
9/20031107.

Certifico que, por deliberação de 8 de Outubro de 2003, a sede da
firma supra-referida passa a ser no lugar de Carregueiro, Pombal.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Ma-
ria Monteiro Pragosa Félix. 2003795286

PORTO DE MÓS

SANGRIVINHOS � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE BEBIDAS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1838/031118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
18112003.

Certifico que Carla Sofia Duarte Rosa, viúva, constituiu a socie-
dade unipessoal, que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma SANGRIVINHOS � Comércio e Dis-
tribuição de Bebidas Unipessoal, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no lugar de Casal Velho, sem número, fre-
guesia de São Bento, concelho de 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 es-
trangeiro.

3.º

Tem por objecto o comércio por grosso de bebidas, produtos ali-
mentares e tabacos.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma só quota de igual valor nominal,
pertencente à única sócia Clara Sofia Duarte Rosa.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao quíntuplo do capital social.
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5.º

1 � É nomeado gerente o não sócio Armindo Cordeiro Rosa,
casado, natural da freguesia de Serro Ventoso, concelho de Porto de
Mós, residente no dito lugar de Casal Velho.

2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3 � A gerência não pode vincular a sociedade em actos estra-

nhos aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abo-
nações, fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

6.º

É autorizada a celebração de negócios jurídicos entre a única só-
cia e a sociedade ora constituída, desde que tais negócios sirvam à
prossecução do objecto da sociedade e observem a forma escrita.

7.º

As despesas da constituição ficam a cargo da sociedade.

8.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do a gerência desde já autorizada, designadamente, a celebrar quais-
quer negócios jurídicos por conta da sociedade, adquirir mercadorias
e bens, móveis ou imóveis, inerentes à prossecução dos fins sociais,
procedendo aos levantamentos necessários da conta aberta em nome
da sociedade para liquidação de todas e quaisquer obrigações emer-
gentes da sua actividade, bem como para a liquidação de despesas
com a sua constituição.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740730

J. COELHO DA SILVA, SGPS � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1537/
20001018; identificação de pessoa colectiva n.º 505163365; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/11112003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
signados os órgãos sociais para o triénio 2003-2005.

Conselho de administração: José Ferreira da Silva Coelho (presi-
dente); João Ferreira da Silva e Celso Vitorino dos Reis Pedreiras
(vogais).

Fiscal único: Oliveira, Reis & Associados � Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada por José Vieira dos Reis, casa-
do; suplente, Fernando Marques Oliveira (revisor oficial de contas).

Data da deliberação: 17 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740756

SINALMARCA � SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 828/
910508; identificação de pessoa colectiva n.º 971503559; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 4/17112003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o contrato, tendo, em consequência, o artigo 5.º ficado com a se-
guinte redacção:

5.º

1 � (A redacção anterior.)
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de dois gerentes,

sendo suficiente a assinatura de um gerente nos actos de mero
expediente.

3 � (Antigo 5.)
4 � (Antigo 6.)
5 � (Antigo 7.)
6 � (Antigo 8.)
7 � (Antigo 9.)
8 � (Antigo 10.)

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740918

MARETO � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 669/
870724; identificação de pessoa colectiva n.º 501858539; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 18/101103.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, a mesma
foi dissolvida e encerrada a liquidação.

Data da aprovação das contas: 3 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740926

SOCIEDADE DE BRITAS DOS PRAGAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 690/
871117; identificação de pessoa colectiva n.º 500674795; inscrições
n.os 9 e 10; números e data das apresentações: 7 e 8/27112003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi designa-
da gerente a sócia Maria de Fátima da Costa Santos.

Data da deliberação: 8 de Agosto de 2003.
E que o contrato foi alterado, tendo, em consequência, o artigo 5.º,

ficado com a seguinte redacção:

5.º

A gerência, com ou sem remuneração conforme for deliberado
em assembleia geral e sem caução, pertencerá a todos os sócios que
desde já ficam nomeados gerentes e que a representarão em juízo e
fora dele, activa e passivamente, podendo qualquer deles assinar os
documentos de mero expediente

1 � Em todos os actos e contratos que obriguem a sociedade são
necessárias as assinaturas de dois gerentes.

2 � Os gerentes poderão fazer-se representar por procuradores,
mesmo que estranhos à sociedade, desde que munidos do respectivo
mandato com poderes especiais, necessitando a escolha do manda-
tário respectivo da aprovação da assembleia geral.

3 � Todos os pagamentos da sociedade de montante superior à
quantia de 24 euros e 94 cêntimos serão obrigatoriamente feitos por
meio de cheque.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740888

BRITAMAR � INDÚSTRIA DE PEDRA E BRITA
DE MARINHAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 942/
911029; identificação de pessoa colectiva n.º 502541245; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 6/17112003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o contrato, tendo, em consequência, o artigo 5.º ficado com a se-
guinte redacção:

5.º

A gerência será exercida por um ou mais gerentes, conforme for
deliberado em assembleia geral, são já nomeados gerentes João Cerejo
dos Santos, João Pedro da Costa Cerejo e Maria de Fátima da Costa
Santos, e que a representarão em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo qualquer deles assinar os documentos de mero ex-
pediente.

§ único. Em todos os actos e contratos que obriguem a sociedade
são necessárias as assinaturas de dois gerentes.
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Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740870

CEREJO BETÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1548/
20001128; identificação de pessoa colectiva n.º 505138085; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/17112003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o contrato, tendo, em consequência, o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
betões, artefactos de cimento e produtos afins, importação, expor-
tação e comercialização de cimento e produtos afins.

§ único .......................................................................................

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740802

CARBOSYSTEMS � POLICARBONATOS
TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1451/
990921; identificação de pessoa colectiva n.º 504637223; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 9 e 10/12112003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessaram
funções de gerentes João Carlos Simões Marques e António Fernando
Simões Marques, por renúncia, em 4 de Novembro de 2003.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740950

FUASCONTAB � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1214/
960905; identificação de pessoa colectiva n.º 503713643; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e datas das
apresentações: 8/101103 e 15/141103.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Carlos Manuel Neto Venda, por renúncia, em 25 de
Agosto de 2003, e designado gerente Ilídio Joaquim Martins Rosa.

Data da deliberação: 25 de Agosto de 2003.

Conferida, está conforme.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740853

C. M. G. � CALCÁRIOS, MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1784/030114; identificação de pessoa colectiva n.º 505900343;
inscrição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas
das apresentações: 8/101103 e 15/14112003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente João Manuel Vala Meneses, por renúncia, em 17 de
Outubro de 2003.

Foram designados gerentes: Manuel Martins Ribeiro e Fernando
Jorge Vieira Anacleto.

Data da deliberação: 17 de Outubro de 2003.
E aumentado o capital social de 50 000 euros para 140 000 eu-

ros, tendo, em consequência, o artigo 3.º, ficado com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social é de 140 000 euros e corresponde à soma de seis
quotas: uma de valor nominal de 28 000 euros, do sócio Gonçalo
Nuno Beato de Matos, outra de valor nominal de 18 700 euros, do
sócio João Manuel Vala Meneses, e quatro de valor nominal indivi-
dual de 23 325 euros, uma de cada um dos sócios, António Manuel
Martins Ribeiro, Manuel Martins Ribeiro, Fernando Jorge Vieira
Anacleto e Amândio Martins Anacleto.

Conferida, está conforme.

25 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740934

LISBOA
ALENQUER

AGRO-INÊS � EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2205/
031111; identificação de pessoa colectiva n.º 506759741; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/031111.

Certifico que em 4 de Novembro de 2003, entre José Miguel Inês
Júnior, casado com Clementina Ferreira Ramos em comunhão geral,
e Miguel José Ramos Inês, casado com Vanda Maria Ribeiro da Silva
Carvalho Inês em comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos seguin-
tes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Agro-Inês � Exploração Agrícola,
L.da

2.º

A sede social é na Estrada Nacional n.º 9, 9, Arneiro, Aldeia Galega
da Merceana, Alenquer.

§ único. A sede social poderá ser deslocada pela gerência, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem deliberação
prévia dos sócios.

3.º

O objecto social consiste na exploração agrícola e vinícola e
comércio de vinhos.

4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e é representado por duas quotas de 2500 euros cada, titu-
ladas uma por cada um dos sócios.

§ 1.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares,
até ao montante global correspondente ao capital social.

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

5.º

Os gerentes, sócios ou não, serão designados em assembleia geral,
que lhes atribuirá ou não remuneração.

§ único. A sociedade fica validamente obrigada pela intervenção
de um gerente.

Mais declararam:
1) Que ficam desde já designados gerentes ambos os sócios;
2) Que a gerência fica desde já autorizada a fazer levantamen-

tos do capital social depositado, para ocorrer às despesas de cons-
tituição e instalação da sociedade e, bem assim, a iniciar a activi-
dade social e a celebrar quaisquer negócios jurídicos antes do registo
comercial, designadamente, os que importem aquisição, aluguer ou
locação de bens móveis e imóveis necessários à prossecução do
seu objecto, e a contratar o fornecimento de bens e serviços.

Conferida está conforme.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2006130889
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TRANSPORTES ROGÉLIO & MANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2209/
031120; identificação de pessoa colectiva n.º 504311620; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 4/031120.

Certifico que foi registada alteração parcial do contrato, tradu-
zida na nova redacção do corpo do artigo 1.º e dos artigos 3.º e 4.º,
de que resulta:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Transportes Rogélio & Ma-
nuel, L.da, e tem a sua sede em Urbanização Industrial da
Carambancha, lote 4, freguesia de Carregado, concelho de Alenquer.

§ 1.º ............................................................................................
§ 2.º ............................................................................................

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 450 000 euros e
corresponde a soma de duas quotas, cada uma no valor nominal de
225 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

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

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

Conferida está conforme.

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

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2006131010

PAIVA & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 767/
920612; identificação de pessoa colectiva n.º 501112383; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/
031124.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente por
parte de Fernando Manuel Valente Pais Tavares, divorciado, por
renúncia, com efeitos reportados a 10 de Abril de 2001.

Conferida está conforme.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2006130986

STAND � F. S. SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 812/
921111; identificação de pessoa colectiva n.º 502864095; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/031124.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo a importância do aumento realizado em dinhei-
ro, subscrito por cada um dos sócios Fernando da Silva e Sousa e
Maria Otília Batista Mendes Sousa, casados, entre si, em comunhão
de adquiridos, com a quantia de 60,11 euros, e dada nova redacção
aos artigos 3.º e 7.º, que ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 50 000 euros, está integralmente realizado e
é representado por duas quotas iguais de 25 000 euros cada, tituladas
uma por cada um dos sócios.

7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades legais, as assembleias
gerais serão convocadas por meio de cartas registadas, expedidas para
os sócios com uma antecedência mínima de 15 dias.

Conferida está conforme.

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

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2006130978

SOPILOP � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 999/
950131; identificação de pessoa colectiva n.º 503340677; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/031125.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, tradu-
zida na nova redacção do artigo 3.º, que passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, repre-
sentado por duas quotas de 2500 euros, ambas do sócio João Manuel
Faria Dias Lopes

Data da entrega dos documentos: 25 de Novembro de 2003.
Ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe, o relató-

rio de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados relativos ao exercí-
cio de 2002.

Conferida está conforme.

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

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2001410930

AMADORA

FERNANDES & ANTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8171;
identificação de pessoa colectiva n.º 502957344; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 14/031111.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Abril de 1998.

Conferida e conforme.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 2006222570

CLUBE DIFUSOR DE COLECÇÕES � COMÉRCIO
DE ARTES E COLECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 000;
identificação de pessoa colectiva n.º 504086219; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 13/031111.

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

Deslocação da sede para a Rua de Pais Ramos, 26, rés-do-chão,
esquerdo, freguesia da Reboleira.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 2006222554

J. M. O. � SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8379;
identificação de pessoa colectiva n.º 503034436; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 12/031111.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
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Data da aprovação das contas: 15 de Outubro de 2003.

Conferida e conforme.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 2006222481

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE CONFECÇÕES
TRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2208;
identificação de pessoa colectiva n.º 500067864; inscrições n.os 5,
8 e 9; números e data das apresentações: 4-6/031111.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 12,02 euros, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos demais valores da sociedade, e corresponde à soma de
duas quotas: uma do valor nominal de 2750 euros, pertencente ao
sócio Jayesh Shantilal Majithia, e outra do valor nominal de 2250 eu-
ros, pertencente ao sócio Rajesh Shantilal Majithia.

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros:

O capital foi reforçado com 20 000 euros, em dinheiro, e os seus
artigos 3.º e 4.º foram modificados e ficaram com a seguinte redac-
ção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores da sociedade, é de 25 000 euros, dividido em duas quo-
tas: uma de 11 250 euros, pertencente ao sócio Rajesh Shantilal
Majithia, e outra de 13 750 euros, pertencente ao sócio Jayesh
Shantilal Majithia.

4.º

1 � A gerência, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme foi deliberado em assembleia geral, cabe ao sócio
Rajesh Shantilal Majithia e que desde já é nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente nomeado
ou do procurador da sociedade no âmbito dos poderes conferidos.

3 � Os poderes do gerente não compreendem a prestação de
garantias, reais ou pessoais, a dívidas de outras entidades, salvo se
houver justificado interesse próprio da sociedade.

E cessação de funções de gerência de Jayesh Shantilal Majithia.
Data: 29 de Julho de 2003.
Causa: renúncia.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 2000972764

IDEIA URBANA � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 437;
identificação de pessoa colectiva n.º 506282902; inscrições n.os 1 e
2; números e data das apresentações: 7 e 8/031110.

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

Cessação de funções do vogal do conselho de administração, Fer-
rando do Nascimento Trigo, por renúncia, comunicada em 31 de
Outubro de 2003.

Facto: nomeação de membro do conselho de administração.
Vogal: Tomás Guerra Neta.
Data da deliberação: 31 de Outubro de 2003.

Está conferido e conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 2006222066

VALOR URBANO � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 389;
identificação de pessoa colectiva n.º 506077616; inscrições n.os 1 e
2; números e data das apresentações: 5 e 6/031110.

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

Cessação de funções do vogal do conselho de administração, Fer-
rando do Nascimento Trigo, por renúncia, comunicada em 31 de
Outubro de 2003.

Facto: nomeação de membro do conselho de administração.
Vogal: Tomás Guerra Neta.
Data da deliberação: 31 de Outubro de 2003.

Está conferido e conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 2006222074

SEE LEARNING CENTER � CURSOS DE LÍNGUAS
E CONSULTORIA NA ÁREA EDUCATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 010;
identificação de pessoa colectiva n.º 506697410; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 4/031110.

Certifico que entre Carlos Alberto Nunes Barata e Maria Natália
Alves Sebastião Barata foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma See Learning Center � Cursos
de Línguas e Consultoria na Área Educativa, L.da, tem a sua sede na
Rua de Santo António de Lisboa, lote 118, freguesia da Brandoa,
concelho da Amadora.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, delegações, agências ou qualquer outra forma local de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como no capital social de outras sociedades,
ainda que com objecto diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

2.º

A sociedade tem por objecto a acção educativa, exploração de
salas de estudo (acompanhamento no estudo e explicações). Orien-
tação pedagógica, promoção de cursos de línguas, serviços de apoio,
consultoria, aconselhamento e colocação de estudantes. Promoção
de eventos. Visitas de estudo.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros
cada, uma de cada uma dos sócios, Carlos Alberto Nunes Barata e
Maria Natália Alves Sebastião Barata.

4.º

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

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
necessário a intervenção de um gerente.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; po-
rém, a estranhos, depende do consentimento da sociedade, que
terá sempre o direito de preferência e em segundo lugar o sócio
não cedente.

Está conferido e conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 2006222155
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SGC � COMUNICAÇÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 124;
identificação de pessoa colectiva n.º 505147068; inscrições n.os 2 e
6; números e data das apresentações: 1 e 2/031110.

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

Cessação de funções do fiscal único e suplente, por renúncia,
comunicada em 14 de Janeiro de 2003.

Facto: nomeação do fiscal único e suplente.
Fiscal único: Ernst & Young Audit & Associados � Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, S. A.; suplente, Óscar Manuel Macha-
do de Figueiredo, revisor oficial de contas.

Prazo: 2003-2005.
Data da deliberação: 14 de Janeiro de 2003.

Está conferido e conforme o original.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 2003735500

ESTRUTÉCNICA � ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO
E MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2958;
identificação de pessoa colectiva n.º 500642516; inscrições n.os 1 e
14; números e data das apresentações: 52 e 53/011119.

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

Cessação de funções de gerência de Aurélio Costa da Silva Faia.
Data: 17 de Novembro de 2001.
Causa: renúncia.
Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-

minação em euros:
O capital foi reforçado com 1 554 820$ em reservas livres, e o

seu artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros e
corresponde à sonda de duas quotas iguais de 5000 euros, cada uma
na titularidade de cada um dos sócios, Ana Bela Covas Carrada de
Sousa e Frederico de Jesus Pereira.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

27 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 2006240463

D. J. R. � DECORAÇÃO E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9733/
960209; identificação de pessoa colectiva n.º 503588580; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 20/020905.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 602 410$, em resultados transitados,
e o seu artigo 4.º, n.º 1, foi modificado e ficou com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal
de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a Rui Daniel da Silva
Ribeiro e outra a José Manuel Filipe Nunes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 2006223755

JIGA � EMPREITADAS ARMAÇÃO DE FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8018/
221292; identificação de pessoa colectiva n.º 502892250; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/020531.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 602 410$, em resultados transitados,
e o seu artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e acha-se dividido nas seguintes quotas: uma do valor
nominal de 4750 euros, do sócio Joaquim da Silva Azevedo, e outra
do valor nominal de 250 euros, da sócia Angelina Gabriela da Silva
Azevedo.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conferido e conforme o original.

19 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2006223747

USADO OK � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 144;

identificação de pessoa colectiva n.º 504724584; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 9/020703.

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

Nomeação de membros do conselho de administração e fiscaliza-
ção:

Conselho de administração: presidente, Esmeralda da Silva Santos
Dourado; vogais: Fernando Jorge Cardoso Monteiro, Carlos Alexan-
dre Antão Valente Coutinho, António Carlos Romeiras de Lemos e
António Miguel Pádua de Matos Fernandes.

Fiscal único: A. Santos, J. Alves & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas; fiscal suplente, A. Gândara, O. Figuei-
redo e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Prazo: 2002-2003.
Data da deliberação: 8 de Março de 2002.

Está conferido e conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244685

TALHO MODELO DE SÃO BRÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8845;
identificação de pessoa colectiva n.º 503238627; data do depósito:
111202.

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 2001176023

CARTIL � TELECOMUNICAÇÕES
E ELECTRÓNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9000;
identificação de pessoa colectiva n.º 500593167; data do depósito:
031002.

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 2006223682

MANUEL TORRES & EDUARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 289;
identificação de pessoa colectiva n.º 505306921; data do depósito:
221002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244726

GAUDÊNCIO RODRIGUES � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 740;
identificação de pessoa colectiva n.º 505667770; data do depósito:
221002.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244723

VERGARTE � MANUFACTURAS DE VIME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1565;
identificação de pessoa colectiva n.º 500968942; data do depósito:
221002.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244721

MEDIOSPITAL � EQUIPAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7253;
identificação de pessoa colectiva n.º 502567384; data do depósito:
140602.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244719

DIAS & GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 667;
identificação de pessoa colectiva n.º 500850267; data do depósito:
250602.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244714

MARCO & NATÁLIA � PASTELARIA, CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 873;
identificação de pessoa colectiva n.º 504940813; data do depósito:
120602.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244712

BARBOSA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 442;
identificação de pessoa colectiva n.º 504741535; data do depósito:
020702.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000244710

MARIA HELENA SOLA, COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS,
COSMÉTICA E PERFUMARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 767;
identificação de pessoa colectiva n.º 505542137; data do depósito:
020702.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000244707

PEREIRA & CARLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 829;
identificação de pessoa colectiva n.º 504137549; data do depósito:
020702.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000244705

CANÁRIO � AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTES
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 148;
identificação de pessoa colectiva n.º 500544905; data do depósito:
010702.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000244703

JESUS & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 645;
identificação de pessoa colectiva n.º 504739263; data do depósito:
010702.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000244699

IMOMIRITA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9818;
identificação de pessoa colectiva n.º 503628905; data do depósito:
211002.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000244697

MÁRIO FERREIRA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8522;
identificação de pessoa colectiva n.º 503094889; data do depósito:
251002.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000244695

CHARCUTARIA SNACK LINDA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8283;
identificação de pessoa colectiva n.º 502997290; data do depósito:
251002.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000244692

SAFITEL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 173;
identificação de pessoa colectiva n.º 501773207; data do depósito:
211002.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000244690

MAPA � OFICINA DE CANDEEIROS E MESAS
METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2520;
identificação de pessoa colectiva n.º 500380082; data do depósito:
251002.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000244688

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES JOPER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5001;
identificação de pessoa colectiva n.º 501521127; data do depósito:
050702.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000244686

ABBOT LABORATÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1840;
identificação de pessoa colectiva n.º 500006148; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 10/020625.

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

Projecto de fusão.
Modalidade: Por incorporação, mediante a transferência global do

património.
Sociedade incorporante: Abbot Laboratórios, L.da

Sociedade incorporada: Knoll Lusitana, L.da

Alterações projectadas na sociedade incorporante: capital �
7 386 850 euros.

Conferida e conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244684

SUZETE & MARÇAL � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9784;
identificação de pessoa colectiva n.º 503614173; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 41/011221.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 5.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas de 2500 euros cada, pertencen-
do uma a cada um dos sócios, Fernando José Mota Marçal e Maria
Susete Moiteiro Duarte Marçal.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244680

CUTILFAR � IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE ACESSÓRIOS PARA FARMÁCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9863;
identificação de pessoa colectiva n.º 503648710; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 117/011228.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.
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O seu capital foi reforçado com 2410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencentes uma a
cada sócio, Maria Teresa Lapa Romão Perdigão e Carlos Pedro dos
Reis Perdigão.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244679

MANCAR � MANUTENÇÃO DE CARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6907;
identificação de pessoa colectiva n.º 502415096; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 16/011213.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 102 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores activos, é de 5000 euros e corresponde à soma de três
quotas, sendo duas de valor nominal de 2000 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Alexandre Morais Rodrigues e Antó-
nio Ribeiro Dias, e uma de valor nominal de 1000 euros, pertencen-
te ao sócio Carlos José dos Santos Rodrigues.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244678

RAUL XAVIER ELIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1555;
identificação de pessoa colectiva n.º 500902240; data do depósito:
311002.

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244744

ALVAMÓVEL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4215;
identificação de pessoa colectiva n.º 501186760; data do depósito:
311002.

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244743

MANUEL F. MIRANDA & MANUEL S. MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8074;
identificação de pessoa colectiva n.º 502916532; data do depósito:
301002.

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

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244741

COMIDA ALEMÃ AMADORA � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8881;
identificação de pessoa colectiva n.º 503238040; data do depósito:
291002.

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244739

A FININHA � CASA DE PASTO DA VENDA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9915;
identificação de pessoa colectiva n.º 503690325; data do depósito:
301002.

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

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244737

A. MATOS DUARTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 501;
identificação de pessoa colectiva n.º 503960438; data do depósito:
291002.

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

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244735

INTERBUS � TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 882;
identificação de pessoa colectiva n.º 504777971; data do depósito:
301002.

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

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244733

UNIVERTEL � COMUNICAÇÕES UNIVERSAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 972;
identificação de pessoa colectiva n.º 504188712; data do depósito:
061102.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244732

GERIHOMES � GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE SERVIÇOS DE APOIO GERIÁTRICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 039;
identificação de pessoa colectiva n.º 505483742; data do depósito:
301002.

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244731

SPH � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE HELICÓPTEROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9179;
identificação de pessoa colectiva n.º 503138711; data do depósito:
270602.

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244730

ABASTECEDORA DE CARNES IDEAL DA DAMAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1289;
identificação de pessoa colectiva n.º 500525293; data do depósito:
111202.

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244728

NEVES & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2454;
identificação de pessoa colectiva n.º 500389080; data do depósito:
081102.

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244727

ALSICOR � NOVIDADES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5659;

identificação de pessoa colectiva n.º 500866600; data do depósito:
031002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes aos exercícios de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244725

ARIF & LINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 318;
identificação de pessoa colectiva n.º 504327224; data do depósito:
031002.

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244724

ANI + MEDICINA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7672;
identificação de pessoa colectiva n.º 502758520; data do depósito:
031002.

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244722

SOMATOR � ACTIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8020;
identificação de pessoa colectiva n.º 502040416; data do depósito:
081102.

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244720

CONSTRUÇÕES DOMINGOS FEITEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5836;
identificação de pessoa colectiva n.º 501924795; data do depósito:
221002.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244718

TRANSPINHÃO � ACTIVIDADES TRANSITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 192;
identificação de pessoa colectiva n.º 505193965; data do depósito:
180702.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244717

MAXCLIENTE � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 512;
identificação de pessoa colectiva n.º 505468298; data do depósito:
281102.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244715

CASSIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3162;
identificação de pessoa colectiva n.º 500636435; data do depósito:
171002.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244713

DISCOPOQUER � ARTIGOS PARA BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4313;
identificação de pessoa colectiva n.º 501227148; data do depósito:
171002.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244711

MANUEL MOTA & RAMIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4334;
identificação de pessoa colectiva n.º 501268251; data do depósito:
171002.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244709

DAMAIPEÇAS � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9692;
identificação de pessoa colectiva n.º 503572608; data do depósito:
090702.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244708

LEITARIA CENTRAL DAMAIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 366;
identificação de pessoa colectiva n.º 501173115; data do depósito:
171002.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244706

SOCIEDADE DE CAFÉS BELEAROMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 592;
identificação de pessoa colectiva n.º 500254435; data do depósito:
160702.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244704

MALCO � EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6787;
identificação de pessoa colectiva n.º 501637613; data do depósito:
170602.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000244666

TRIOBAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8165;
identificação de pessoa colectiva n.º 502957573; averbamento n.º 3 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das apresentações:
6 e 7/020108.

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

1.º Cessação de funções de gerência de Carlos António Rebelo
Monteiro Lobato e Raul Alves Fernandes, por terem renunciado, em
19 de Outubro de 2001.

2.º Alteração parcial do contrato com reforço de capital e rede-
nominação em euros.

O seu capital foi reforçado com 2 410$, em dinheiro, e os seus
artigos 5.º e 6.º foram modificados e ficaram com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas, uma de 3300 euros, do sócio Sérgio
Manuel Baltazar Monteiro, e uma de 1700 euros, da sócia Maria da
Conceição da Silva Gonçalves.

ARTIGO 6.º

A administração da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
que forem designados em assembleia geral, que também deliberará
sobre o seu estatuto remuneratório.

a) Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

b) Fica desde já nomeado gerente, o sócio Sérgio Manuel Baltazar
Monteiro.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

25 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244689

RODRIGUES & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2384;
identificação de pessoa colectiva n.º 500403643; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 133/011227.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.
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O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado em di-
nheiro e representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma do
sócio Jacinto Luís Dias Ferreira e outra da sócia Maria Arlinda No-
gueira Ferreira Dias.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244687

ARMAZÉM DE MALHAS VENÂNCIO,
BAPTISTA & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1369;
identificação de pessoa colectiva n.º 500903794; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 193/011227.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 2410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 2500 euros,
pertencente à sócia Alexandrina Figueiredo Matos, e outra de
2500 euros, pertencente ao sócio Manuel Batista Ramos.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244683

RAFIPA � RETROSARIA E FRANQUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 421;
identificação de pessoa colectiva n.º 503931128; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 129/011227.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
pertencentes aos sócios Isabel Maria Costa Moura Sarilho e José
Cecílio Teixeira Sarilho.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244681

COLÓQUIO � PASTELARIA E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1174;
identificação de pessoa colectiva n.º 500066779; inscrições n.os 1 e
8; números e data das apresentações: 6 e 9/020906.

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

Cessação de funções de gerência de António Fernando Manso e
Nelson Augusto Fernandes de Melo Sampaio, por terem renunciado,
em 2 de Setembro de 2002.

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 1000 euros, em dinheiro, e os seus
artigos 3.º e 5.º foram modificados e ficaram com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 6000 euros e corres-
ponde à soma de três quotas iguais, do valor nominal cada uma de
2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

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

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

3 � Ficam, desde já, designados gerentes todos os sócios Vítor
Manuel Antunes Pereira, Miguel Antunes Pereira e José Antunes
Pereira.

4 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244677

MEDIPAULA � SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 871;
identificação de pessoa colectiva n.º 505384310; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 12/020115.

Certifico que, por Ana Paula Leal Rosado Gião Pombo, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguin-
tes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma MEDIPAULA � Sociedade
Mediação Imobiliária, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Eliodoro Salgado, 7, loja 2, freguesia da Venteira, concelho da
Amadora.

2 � A gerência poderá deslocar a sede da sociedade para outro
local, dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como criar su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção no território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de mediação imobiliá-
ria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota deste valor, da única sócia
Ana Paula Leal Rosado Gião Pombo.

4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a quem, sócio ou não, for
designado em assembleia geral.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
4 � Fica desde já designada gerente a única sócia.

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo como sócia de responsabilidade ilimitada, em sociedades
com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

6.º

A sócia única e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer
negócios jurídicos, que sirvam a prossecução do objecto social.

Está conferido e conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244676
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BORELCONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6059;
identificação de pessoa colectiva n.º 502044861; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 13/020121.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 602 410$ em resultados transitados,
e o seu artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, que
corresponde a duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, perten-
cendo cada uma às sócias Maria da Conceição Fernandes Marques
Barradinhas e Paula Cristina Marques Barradinhas, em comum e sem
determinação de parte ou direito.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244675

LOUREIRO & COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2364;
identificação de pessoa colectiva n.º 500375240; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 84/011228.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 9 024 100$, em dinheiro, resultados
transitados, e os seus artigos 3.º e 5.º foram modificados e ficaram
com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, divi-
dido em quatro quotas: duas de 20 000 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios José Lopes de Loureiro e Eugénia Pais Coimbra,
e duas de 5000 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias Maria
de Fátima Paes Loureiro e Graça Maria Pais Loureiro Lopes.

5.º

1 � A gerência da sociedade poderá ser nomeada ou destituída
em assembleia geral, ficando nomeados gerentes os sócios José Lo-
pes de Loureiro, Eugénia Pais Coimbra e Maria de Fátima Paes
Loureiro.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afonso Menezes.
1000244674

CITRIA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4639;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 63/011226.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 2 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4500 eu-

ros, pertencente ao sócio Serafim Esteves Pereira, e outra de
500 euros, pertencente à sócia Maria Madalena Correia Gourinho
Pereira.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244672

TOALHA BRANCA � SOCIEDADE DE SERVIÇOS
HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7406;
identificação de pessoa colectiva n.º 502641118; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 64/011226.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 5.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal
de 2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, José
Júlio Parreira Barradas e Maria Fernanda Ferreira Alfama Barra-
das.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244671

DAVID MARIA VILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4476;
identificação de pessoa colectiva n.º 501336060; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 28/011227.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 13 036 150$, em dinheiro, e os
seus artigos 3.º e 5.º foram modificados e ficaram com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores, é de 75 000 euros e encontra-se dividido em três quotas:
uma de 37 500 euros, pertencente à sócia Anabela Celeste dos San-
tos Vilar Correia; uma de 22 500 euros, pertencente ao sócio André
Filipe Vilar de Oliveira Correia; e uma de 15 000 euros, pertencente
ao sócio José Carlos Mitras de Oliveira.

5.º

1 � A gerência da sociedade pertence aos sócios Anabela Celeste
dos Santos Vilar Correia e José Carlos Mitras de Oliveira Correia.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Mais declarou a gerência encontrar-se o referido aumento intei-
ramente realizado e que não é exigido pela lei, pelo contrato ou
pela referida deliberação a realização de outras entradas.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244670

MISTURAFINA CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5624;
identificação de pessoa colectiva n.º 501820841; data do depósito:
110602.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000244669

HVR SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 057;
identificação de pessoa colectiva n.º 502935278; data do depósito:
070602.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000244668

NEVES & SOGALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6382;
identificação de pessoa colectiva n.º 502191724; data do depósito:
110602.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000244667

SOUSA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6208;
identificação de pessoa colectiva n.º 502103248; data do depósito:
110602.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000244665

MARQUES, PORFÍRIO & ESPÍRITO SANTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1977;
identificação de pessoa colectiva n.º 501988750; inscrições n.os 14 e
15; números e data das apresentações: 197 e 198/011227.

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

1.º Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Paulo Sérgio Fernandes Machado.
Data da deliberação: 26 de Dezembro de 2001.
2.º Alteração parcial do contrato com reforço de capital e rede-

nominação em euros.
O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu

artigo 3.º foi modificado e ficou coma seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das quotas dos sócios, Norberto Costa
Machado, Elsa Maria Fernandes Machado e Paulo Sérgio Fernandes
Machado.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006231871

BRÁS COVAS & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3009;
identificação de pessoa colectiva n.º 501901892; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 150/011220.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 502 410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

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 de duas quotas cada uma no valor nominal de 2500 euros, titu-
lada em nome do sócio António Miguel dos Reis, e outra no valor
nominal de 2500 euros, titulada em nome da sócia Rosalina Peres.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244766

PAULINO & ARMANDO, SOCIEDADE DE ESTRUTURAS
METÁLICAS, TECTOS FALSOS E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7519;
identificação de pessoa colectiva n.º 502692405; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 149/011220.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 2500 euros,
titulada em nome do sócio Armando Tómas da Guia, e outra no valor
nominal de 2500 euros, titulada em nome da sócia Vitalina Maria
Dias Caldeira da Guia.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244764

BAIÃO & BAIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7867;
identificação de pessoa colectiva n.º 502844981; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 148/011220.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 2500 euros,
titulada em nome do sócio José Balbino Baião Bate, e outra no valor
nominal de 2500 euros, titulada em nome da sócia Maria da Graça
Noa Cordeiro Baião.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244763
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INDICEFAR � ESPAÇO E PROMOÇÃO
FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8993;
identificação de pessoa colectiva n.º 503235253; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 41/011219.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 402 410$, em resultados transitados,
e o seu artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são as
seguintes: quota de 4000 euros, pertencente à sócia SILO � Imobi-
liária, S. A., quota de 500 euros, pertencente à sócia ERGON �
Estudos de Investimentos e Participações, S. A., e quota de 500 eu-
ros, pertencente à sócia Michelle Mendes dos Santos Simões Lopes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244762

INDEX � ESPAÇO E PROMOÇÃO FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8991;
identificação de pessoa colectiva n.º 503242942; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 40/011219.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 402 410$, em resultados transitados,
e o seu artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são as
seguintes: quota de 4000 euros, pertencente à sócia SILO � Imobi-
liária, S. A., quota de 500 euros, pertencente à sócia ERGON �
Estudos de Investimentos e Participações, S. A., e quota de 500 eu-
ros, pertencente à sócia Michelle Mendes dos Santos Simões Lopes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244760

SUPERMERCADOS A IDEAL DA BRANDOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3864;
identificação de pessoa colectiva n.º 501051384; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 39/011218.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 502 410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 2.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores do activo, é de 5000 euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais, dos valores nominais de 2500 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Amílcar dos Anjos Costa e
Viriato Ferreira da Fonseca.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244759

ANDRADE PINTO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6164;
identificação de pessoa colectiva n.º 502086378; inscrição n.º 12; nú-
mero e data da apresentação: 66/011218.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 597 410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a uma só quota de valor igual, perten-
cente ao sócio António Francisco Palma Roque.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244758

DIAS & GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 667;
identificação de pessoa colectiva n.º 500850267; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 19/011227.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 502 410$, em reservas livres, e o
seu artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
uma de cada um dos sócios, Agostinho Lopes Fernandes e Manuel
Sequeira Soares.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244757

SANTOS & CHUMBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1306;
identificação de pessoa colectiva n.º 500967350; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações:
Of. 108 e 143/011220.

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

1.º Cessação de funções de gerência de Alcebides Alves da Luz
Coimbra, por ter renunciado, em 21 de Setembro de 2001.

2.º Alteração parcial do contrato com reforço de capital e rede-
nominação em euros.

O seu capital foi reforçado com 1 604 820$, em dinheiro, e os
seus artigos 3.º e 4.º foram modificados e ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Vítor Manuel Ferreira da Silva e Maria Fernanda dos Santos Silva
Ferreira da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remuneradas ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

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

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244755
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CASA TEIXEIRA � COMÉRCIO DE LOTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8926;
identificação de pessoa colectiva n.º 503255998; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 95/011228.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 502 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Maurício Teixeira da
Silva e Maria do Carmo Maximiana Nunes Teixeira da Silva.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244754

BETA SOM � COMÉRCIO DE APARELHOS DE ALTA FI-
DELIDADE, ARTIGOS ELÉCTRICOS E ACESSÓRIOS DE
ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4980;
identificação de pessoa colectiva n.º 501503218; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 18/011218.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 402 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencentes uma ao sócio José Manuel Martins da Costa e outra
à sócia Albertina do Carmo Mateus da Costa.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244753

CLÍNICA PEDIÁTRICA DA AMADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7781;
identificação de pessoa colectiva n.º 502808241; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 111/011220.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 252 410$, por incorporação de
reservas, e o seu artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, uma de valor nominal de
2500 euros, pertencente à sócia Maria Eugénia de Sousa Monteiro
Carrilho, e outra de valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia
Elsa Maria Carvalho de Barros Paulo Rato.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244752

DIBENS � MARKETING E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9974;
identificação de pessoa colectiva n.º 511080352; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 95/011227.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, por incorporação de
reservas, e o seu artigo 5.º, n.º 1, foi modificado e ficou com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 5.º

Capital social, prestações suplementares e suprimentos

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor no-
minal de 2500 euros, pertencente à sócia Maria Leonor Cardoso da
Silva de Sotto Mayor Megre, e duas do valor nominal de 1250 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Pedro Manuel de Sotto
Mayor Megre e Domingos Manuel de Sotto Mayor Megre.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244751

ELECTRIPONTE � SOCIEDADE PRESTAÇÕES
SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6510;
identificação de pessoa colectiva n.º 502251646; inscrição n.º 11; nú-
meros e datas das apresentações: 107/011226 e 01/020318.

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

1.º Alteração parcial do contrato com reforço de capital e rede-
nominação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais bens e valores constantes da escritu-
ração e corresponde à soma das seguintes quotas dos sócios: uma
quota de 4500 euros de Fernando Manuel Fonseca Caxaria Bastos, e
uma quota de 500 euros de Maria Leonor Rodrigues Ceia Bastos.

2.º Deslocação da sede para a Avenida de Vinte Cinco de Abril,
38, letra A, freguesia da Buraca.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244750

GALIANO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5977;
identificação de pessoa colectiva n.º 502000635; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 17/011214.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, por incorporação de
resultados transitados, e o seu artigo 3.º foi modificado e ficou com
a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, cor-
respondendo à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencen-
do uma ao sócio Arlindo Aguiar Alves da Costa e a outra à sócia
Maria Otília Mota dos Santos da Costa.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244749

MERCEARIA ESTRELA DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3057;
identificação de pessoa colectiva n.º 500653496; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 10/011228.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de valor nomi-
nal de 2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, Fer-
nando dos Santos e Laurinda da Conceição Gomes Ferreira dos
Santos.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244748

A. B. MALCATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8836;
identificação de pessoa colectiva n.º 503239607; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 29/020108.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 8 524 100$, em dinheiro, e o seu
artigo 5.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 50 000 euros, dividido em três quotas, uma
de 25 000 euros, pertencente ao sócio António Boavida Malcata,
e duas de 12 500 euros, uma da sócia Maria da Conceição Gon-
çalves Ferreira Malcata e outra do sócio Mário Rui Ferreira
Malcata.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244747

CENTRO DE ESTÉTICA � HELENA HORTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 678;
identificação de pessoa colectiva n.º 504053744; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 160/011227.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 502 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma de 2500 euros, pertencen-
te à sócia Helena Maria Martinho Horta de Almeida, e uma quota
de 2500 euros, pertencente ao sócio Albino Manuel Martins de Al-
meida.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244746

LUÍS REIS � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7494;
identificação de pessoa colectiva n.º 502686359; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 9/011228.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota do va-
lor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel
Bartolomeu Reis, e uma quota do valor nominal de 1000 euros, per-
tencente à sócia Maria Teresa Vieira Dias Reis.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244745

TACOFROTA � COMÉRCIO DE TACÓGRAFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8299;
identificação de pessoa colectiva n.º 502272241; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 9/020222.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 2 512 050$, em dinheiro, e o seu
artigo 2.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma no valor
nominal de 7500 euros, pertencente ao sócio Carlos António Fava
Santos; outra, no valor nominal de 7500 euros, pertencente à sócia
Maria Celeste Rodrigues Fava Santos; outra, no valor nominal de
5000 euros, pertencente à sócia Cláudia Sofia Rodrigues Fava San-
tos; e uma outra, no valor nominal de 5000 euros, pertencente ao
sócio Sérgio Ricardo Rodrigues Fava Santos.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244742

IMOCABAÇOS � CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 182;
identificação de pessoa colectiva n.º 504672762; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 21/020128.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 50 313 300$, em dinheiro, e os
seus artigos 3.º e 11.º, n.os 3 e 4, foram modificados e ficaram com
a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 650 000 euros, encontrando-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro, dividido em 650 000 acções,
com o valor nominal de 1 euro cada uma.

11.º

3 � A cada grupo de 500 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 500 do número de acções que possuem,
sem qualquer limite.

4 � Para poderem exercer o direito de voto, os accionistas
titulares de menos de 500 acções poderão agrupar-se por forma a
completar o mínimo exigido mas fazer-se-ão representar por um
só deles.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244740
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FLORÊNCIO & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1474;
identificação de pessoa colectiva n.º 500523347; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 84/011227.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 402 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, já inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e acha-se representado por duas quotas de 2500 euros,
uma de cada um dos sócios, Pedro Coelho de Almeida e Maria Dina
de Jesus Martinho.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244738

SNEP � MEDIADORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8555;
identificação de pessoa colectiva n.º 501219315; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 11/011121.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está constituído por duas quotas do valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencendo uma à sócia Maria Francisca Guerra
Raposo Magalhães Botelho de Andrade e outra à sócia Susana Bela
da Costa Matos Amorim Fanhais.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

9 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000244905

SEXIMALA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MALAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3642;
identificação de pessoa colectiva n.º 500865230; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 13/020220.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 402 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado em dinhei-
ro, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Aurélio Alves de Oliveira e António
Amaral de Oliveira.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244902

VIEIRA & VIEIRA � FERRAGENS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4332;
identificação de pessoa colectiva n.º 501053441; inscrição n.º 4, aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 27-29 e 30/020104.

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

1.º Cessação de funções de gerência de Valentim Augusto da Silva
Vieira, por ter renunciado em 14 de Novembro de 1990.

2.º Alteração parcial do contrato com reforço de capital e rede-
nominação em euros.

O seu capital foi reforçado com 300 000$, em dinheiro, e os seus
artigos 3.º, 4.º, 5.º e 6.º foram modificados e ficaram com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 400 000$, e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 200 000$, tituladas uma em
nome de cada sócio Valentim Augusto da Silva Vieira (bem próprio)
e António Augusto da Silva Vieira.

4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de 2 000 000$, desde que a chamada seja deliberada
pela unanimidade dos votos representativos da totalidade do capital
social.

5.º

1 � Ficam a desempenhar as funções de gerentes ambos os só-
cios.

2 � Para vincular a sociedade basta a assinatura de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deli-

berado em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração
consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da so-
ciedade.

6.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações sociais,
que admitam tal representação, pode ser conferida a qualquer pes-
soa.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244900

CARNES DA VENTEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7242;
identificação de pessoa colectiva n.º 502553839; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 19/010924.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Vítor Manuel
Lourenço Simões e Carlos Fernando Lourenço Simões.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244899

MARACUJÁ � EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9771;
identificação de pessoa colectiva n.º 503614025; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 85/011220.
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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 e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 4820$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 5000 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios Rui Pedro Carreiro Neto
e Hélio Ferreira Neto.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244898

AQUEDUTO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9147;
identificação de pessoa colectiva n.º 503337706; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 98/011226.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de 2750 euros, pertencente ao sócio Manuel Farinha Ana-
cleto; uma do valor nominal de 750 euros, pertencente à sócia Maria
Esmeralda da Silva Neves Anacleto; uma do valor nominal de
1000 euros, pertencente ao sócio Luís Miguel da Silva Farinha Ana-
cleto, e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia
Maria Helena da Silva Anacleto Saavedra da Silva.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244896

TEIXEIRA & LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4084;
identificação de pessoa colectiva n.º 501135863; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 16/011220.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 402 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada um dos sócios António Rodrigo Garcia Teixeira e Flo-
rinda do Carmo Carneiro Loureiro Teixeira.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244895

MANSOS, FERREIRA & LOURINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1389;
identificação de pessoa colectiva n.º 500551596; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 17/011220.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 2410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada um dos sócios António Fialho Mansos e Norval José.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244894

MIRA & LOBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4386;
identificação de pessoa colectiva n.º 501301372; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 18/011220.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 252 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de três quotas: duas com o valor no-
minal de 1666 euros e 67 cêntimos, pertencentes uma a cada um
dos sócios António Marques do Rosário e Manuel Pereira dos San-
tos, e uma com o valor nominal de 1666 euros e 66 cêntimos, per-
tencente ao sócio Agostinho Marques do Rosário.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244893

ANTÓNIO MANUEL LOURO BERNARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5512;
identificação de pessoa colectiva n.º 501770852; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 32/011220.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, por incorporação de
resultados transitados, e o seu artigo 4.º foi modificado e ficou com
a seguinte redacção:

4.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5000 euros, correspon-
dente à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada sócio:

António Manuel Louro Bernardo, contribuinte fiscal
n.º 174619308, uma quota no valor de 2500 euros, correspondente
a 50 % do valor do capital social;

Maria Filomena Silvestre Sobreiro Bernardo, contribuinte fiscal
n.º 174619286, uma quota no valor de 2500 euros, correspondente
a 50 % do valor do capital social.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244892

BAZAR VERDE � ARTIGOS DE PAPELARIA,
BRINQUEDOS, FERRAMENTAS E UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8852;
identificação de pessoa colectiva n.º 503239704; data do depósito:
090801.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 1000244891

QUARENTA SESSENTA � TABACARIAS
E PAPELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7770;
identificação de pessoa colectiva n.º 502804513; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 61/011227.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 60,11 euros, por incorporação
de reservas, e o seu artigo 5.º foi modificado e ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma de 12 500 euros, perten-
cente ao sócio Armando Salim Popat Alibay Mamade Hussen; uma
de 6250 euros, pertencente à sócia Ana Maria Francela dos Santos,
e uma de 6250 euros, pertencente ao sócio António Manuel Récio
do Resgate Santos.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

25 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006240706

OBNET � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 078;
identificação de pessoa colectiva n.º 503763128; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 141/011227.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 2410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais diversos valores sociais, é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas: uma do valor nominal de 2500 euros, pertencente
ao Dr. Jovito António Pinto Mendes, e outra de 2500 euros, per-
tencente a Luís Mariano Raposo Manuel.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

25 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006231839

LEITARIA ZANI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4838;
identificação de pessoa colectiva n.º 501481524; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 12/011217.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros

cada, dos sócios Vítor Manuel d�Avó Neto e Maria Helena Parreira
Neto.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006231855

FERNANDO MONTEIRO CORREIA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 584;
identificação de pessoa colectiva n.º 504518062; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações:
9-12/020103.

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

1.º Cessação de funções de gerência de Fernando Monteiro Cor-
reia e Ana Maria dos Santos Correia Monteiro, por terem renun-
ciado em 11 de Dezembro de 2001.

2.º Nomeação de gerentes.
Gerentes nomeados: Carla Alexandra dos Santos Correia Martins

e Nuno Filipe Guerra Martins.
Data da deliberação: 11 de Dezembro de 2001.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006240609

MUNDELEC � TÉCNICAS DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5306;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 32/011214.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 502 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
4500 euros e uma do valor nominal de 500 euros, ambas pertencen-
tes ao sócio Arnaldo Jorge Pedroso Melgas.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006240641

A. RAMOS � SOCIEDADE ADMINISTRADORA
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7112;
identificação de pessoa colectiva n.º 500004536; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 50/011221.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 5 024 100$, por incorporação de
reservas legais, e o seu artigo 5.º foi modificado e ficou com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 50 000 euros, totalmente subscrito, realizado
e dividido em 5000 acções do valor nominal de 10 euros cada uma,
sempre nominativas, acções que pertencem aos accionistas e por to-
dos eles serão distribuídas, na proporção e em substituição dos qui-
nhões de direitos sociais que eles possuíam à data desta transformação.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006240722
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ART GALLERY � COMÉRCIO DE COLECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 10 642; identificação de pessoa colectiva n.º 504021737; ins-
crições n.os 5 e 6; números e datas das apresentações: 35/020102 e
22/020111.

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

1.º Nomeação de membros do conselho de administração e fiscal
único.

Conselho de administração: presidente, Miguel Angel Reiriz
Alvarez; vice-presidente, Fernando Pais Lopes de Figueiredo; vogal,
Jaime Cemeli Mas.

Fiscal único: Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas; suplente, António Dias e Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas.

Prazo: 2001-2004.
Data da deliberação: 30 de Março de 2001.
2.º Alteração parcial do contrato com reforço de capital e rede-

nominação em euros.
O seu capital foi reforçado com 3065,36 euros, por incorporação

de reservas legais, e o seu artigo 6.º foi modificado e ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social é de 1 275 000 euros, representado por
255 000 acções, cada uma com o valor nominal de 5 euros, encon-
trando-se integralmente subscrito e realizado.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006240838

CAMÕES � PASTELARIA, PADARIA
E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9124;
identificação de pessoa colectiva n.º 503335932; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 48/011220.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 502 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada sócio Francisco João e Helena Neves Patinhas.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006240773

TERHASE � SOCIEDADE DE TERRENOS,
HABITAÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 273;
identificação de pessoa colectiva n.º 501764445; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 24/020108.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 20 072 300$, em dinheiro, e o
seu artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado, é de 150 000 eu-
ros e encontra-se dividido em quatro quotas: uma do valor nominal

de 57 000 euros, pertencente ao sócio Alexandre Manuel Pio Risca-
do; uma do valor nominal de 48 000 euros, pertencente ao sócio
Manuel Alfredo Simões; uma do valor nominal de 30 000 euros,
pertencente ao sócio Manuel Gaspar Saraiva da Fonseca, e uma do
valor nominal de 15 000 euros, pertencente ao sócio Leovigildo Faria
Viegas de Barros.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244736

RENANCE � DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7737;
identificação de pessoa colectiva n.º 501393056; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 9/011218.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 202 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas:

a) Uma no valor nominal de 2500 euros, titulada em nome do
sócio José Maria Guerreiro Martins;

b) Uma no valor nominal de 2500 euros, titulada em nome do
sócio Rui Delfim Gouveia dos Santos.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244734

DIETAL � PRODUTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9612;
identificação de pessoa colectiva n.º 501977341; data do depósito:
280602.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 2006218638

SILVÉRIO DE ALMEIDA � CONTABILIDADE
E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9579;
identificação de pessoa colectiva n.º 503534218; data do depósito:
280602.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 2006218646

ABBOTT LABORATÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1840;
identificação de pessoa colectiva n.º 500006148; data do depósito:
030702.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 2006218255

ENVELOPLÁS � TÉCNICAS DE ENVELOPAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9732;
identificação de pessoa colectiva n.º 503588610; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 67/011228.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 2410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e outros valores, conforme escrituração, e corresponde à
soma de três quotas: uma de 3750 euros, do sócio António Nunes de
Almeida; uma de 625 euros, da sócia Maria da Luz Soares de Brito,
e uma de 625 euros, da sócia Anizabel Galhardo Morais Costa Ca-
bral Lopes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244890

LINO & ALCOBIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8111;
identificação de pessoa colectiva n.º 502936975; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 82/011218.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 2500 euros,
titulada em nome de Joaquim Gomes Lino, e outra no valor nomi-
nal de 2500 euros, titulada em nome de Margarida Maria da Concei-
ção Alcobia Lino.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244664

AUTO TÁXI HENRIQUES & FARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 393;
identificação de pessoa colectiva n.º 504559885; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 3/011217.

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

Nomeação de gerente: Aristides Costa.
Data: 10 de Dezembro de 2001.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244663

ECOLÁCTEOS � ENTREPOSTO COMERCIAL
DE LACTICÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7829;
identificação de pessoa colectiva n.º 502830239; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 20/020222.

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

Cessação de funções de gerente de Marco Sequeira Machado.
Causa: renúncia.
Data: 10 de Fevereiro de 2002.

Conferida e conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244662

PAULINO LISBOA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4946;
identificação de pessoa colectiva n.º 501622950; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 53/011213.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 402 410$, por incorporação de
reservas, e o seu artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro e nos diversos valores do
activo constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas representadas do seguinte modo: Júlio da Conceição
Rocha, com uma quota no valor nominal de 2500 euros, e Teresa
Maria Ferreira Costa Rocha, com uma quota no valor nominal de
2500 euros.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244661

NUNES & BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7596;
identificação de pessoa colectiva n.º 502731109; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 20/011217.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos valo-
res que constituem o activo, é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios Luís Eugénio de Oliveira Baptista e Lídia Maria Vie-
gas Ribeiro Baptista.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244660

TECNIDRO � PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8458;
identificação de pessoa colectiva n.º 503061026; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 15/011214.
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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 e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 2410$, por incorporação de re-
servas legais, e o seu artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, após a redenominação em euros, é de 5000 eu-
ros, integralmente realizado, e corresponde à soma de duas quotas:
uma do valor nominal de 4250 euros, do sócio Carlos Alberto Ro-
drigues Janeiro, e outra de 750 euros, do sócio João Pedro Batista
Chinita Janeiro.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244659

RAMOS & BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7543;
identificação de pessoa colectiva n.º 502724323; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 5/020313.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 502 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 5.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

5.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais,
uma de cada um dos sócios, e as respectivas entradas ficam nesta
data realizadas em dinheiro, pertencentes a João Amélia Branco e
Maria Manuela Ramos Fernandes Pereira.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244658

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CONCEIÇÃO
& GUILHERME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4892;
identificação de pessoa colectiva n.º 501523723; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 145/011221.

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

Deslocação da sede para a Praceta da Cidade de Maputo, 16, fre-
guesia da Mina.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244657

PARAÍSO CHAVES FECHADURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6709;
identificação de pessoa colectiva n.º 502326239; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 5/020117.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-

tencentes uma a cada um dos sócios Ângelo de Freitas Cardoso e
Joaquim Duarte da Silva.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

25 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244656

CRISPAULA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7676;
identificação de pessoa colectiva n.º 502760508; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 3/020117.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 5.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Manuel Pedro Quinteiro Ribei-
ro e Ana Cristina da Costa Guilherme Ribeiro.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

25 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244655

ANTUNES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4552;
identificação de pessoa colectiva n.º 501375422; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 34/011228.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, per-
tencentes uma a cada sócio Fernando Fonseca Rodrigues e Rosária
Dias dos Santos Ferreira Rodrigues.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

25 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244653

GONÇALVES & PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2279;
identificação de pessoa colectiva n.º 500128804; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 128/011227.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma de
4500 euros e outra de 500 euros, pertencentes em comum e sem de-
terminação de parte ou direito às sócias Maria Filomena dos Santos
Ribeiro Gonçalves e Ana Cristina Ribeiro Gonçalves Alves.
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O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244651

JOAQUIM FOUTO E FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4096;
identificação de pessoa colectiva n.º 501152466; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 10/020222.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 23 506,01 euros, em dinheiro, e
os seus artigos 1.º e 3.º foram modificados e ficaram com a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Fouto e Fernandes, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Salgueiro Maia, 26-B, Moinhos da Funcheira,
2700-729 Amadora, freguesia de São Brás, concelho da Amadora.

3.º

O capital social é de 26 000 euros, integralmente realizado, cor-
respondendo à soma de duas quotas iguais de 13 000 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Joaquim Catarino Fouto e Maria da
Piedade de Jesus Fernandes Fouto.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244649

EDIÇÕES ORQUÍDEA AZUL � REALIZAÇÕES
GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6906;
identificação de pessoa colectiva n.º 502415312; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 9/020221.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor de
2500 euros cada uma e uma de cada um dos sócios Heitor Pereira de
Vasconcelos e José Manuel Pereira de Vasconcelos.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244647

J. A. MACHADO RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4514;
identificação de pessoa colectiva n.º 501349758; inscrição n.º 7; nú-
meros e data das apresentações: 9-11/020122.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 2 012 050$, em dinheiro, e os seus
artigo 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º foram modificados e ficaram com a se-
guinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. A. Machado Rodrigues, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Combatentes da Gran-
de Guerra, 17-E, loja, freguesia da Mina, concelho da Amadora.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, remodelações e
obras públicas, comercialização e aplicação de todo o tipo de reves-
timentos.

3.º

O capital social é de 25 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e outros valores, conforme escrituração, representado
por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio Jorge
Alberto Machado Rodrigues.

4.º

1 � A administração da sociedade fica a cargo do sócio Jorge
Alberto Machado Rodrigues, já nomeado gerente, com ou sem re-
muneração, conforme for decidido pelo sócio único.

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

5.º

O sócio e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negócios
jurídicos, que sirvam à prossecução do objecto da sociedade.

Está conferido e conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244642

PAVITEL � SOCIEDADE DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4449;
identificação de pessoa colectiva n.º 500798486; data do depósito:
010702.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006233122

FAPIMEPE � COMÉRCIO DE FERRAGENS
PARA MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4789;
identificação de pessoa colectiva n.º 501481478; data do depósito:
080702.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006233092

NOVA TOURS � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3487;
identificação de pessoa colectiva n.º 500858470; data do depósito:
250602.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006233114



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 28 � 3 de Fevereiro de 20042600-(218)

SAM PEDRO & MEDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 167;
identificação de pessoa colectiva n.º 503808180; data do depósito:
260602.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006233130

MÁRIO RODRIGUES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4583;
identificação de pessoa colectiva n.º 500199159; inscrições n.os 1 e
4; números e data das apresentações: 12 e 14/031103.

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

1.º Cessação de funções de gerência.
2.º Alteração parcial do contrato, tendo os artigos 3.º e 5.º sido

modificados e ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 9975 euros e 96 cên-
timos, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 4987 euros e
98 cêntimos cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

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

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

4 � São gerentes os sócios José Fernando de Sousa Costa e Ma-
nuel Fernando Ferreira Dias, já designados.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 2006215868

F. J. S. BATUCA � EMPREITEIRO DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 004;
identificação de pessoa colectiva n.º 506741559; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 7/031104.

Certifico que entre Florival João Serpa Batuca e Celeste Catarina
Rondão de Jesus Batuca foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma F. J. S. Batuca � Empreiteiro de
Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Damão, 5-A, fre-
guesia da Venteira, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil.

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 e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Florival João Serpa
Batuca.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conferido e conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2006215582

ANTÓNIO & DANIEL ALVES � ESCAVAÇÕES
E TERRAPLENAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 012;
identificação de pessoa colectiva n.º 506714446; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 2/031111.

Certifico que entre António Daniel Mendes Alves e António
Manuel da Silva Alves foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António & Daniel Alves � Es-
cavações e Terraplenagens, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Egas Moniz, 8, no
lugar e freguesia da Damaia, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em escavações e terraplenagens.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 4900 euros, titulada pelo sócio António Daniel
Mendes Alves, e outra do valor nominal de 100 euros, titulada pelo
sócio António Manuel da Silva Alves.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 28 � 3 de Fevereiro de 2004 2600-(219)

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conferido e conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 2006222856

HIPERMARCHANT � COMÉRCIO DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 011;
identificação de pessoa colectiva n.º 506697967; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 1/031111.

Certifico que entre Maria Teresa do Nascimento Ferreira Coelho
Virgínia e Maria Alexandra Nunes Garcia Pulido foi constituída a
sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HIPERMARCHANT � Comér-
cio de Arte, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Melvin Jones, 21, blo-
co 2, loja B, no lugar e freguesia de Alfragide, concelho da Ama-
dora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio e importação de
objectos de arte.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regula-

das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

Está conferido e conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 2006222864

TECNIARTE � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5766;
identificação de pessoa colectiva n.º 501422242; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 1/020123.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 45 120 500$, em reservas livres, e o
seu artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 250 000 euros e cor-
responde à soma de três quotas: uma de 100 000 euros, do sócio João
Jacinto Tomé; uma de 75 000 euros, do sócio Paulo Kristelller Tomé,
e uma de 75 000 euros, em comum e sem determinação de parte ou
direito, pertencente a Nuno Soares Ramos, Miguel Soares Ramos, Vera
Soares Ramos, Vasco Soares Ramos e Bruno Soares Ramos.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244641

M. GONÇALVES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5699;
identificação de pessoa colectiva n.º 501501029; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 2/020123.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2001.

Conferida e conforme.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244639

ASSURENIA � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4131;
identificação de pessoa colectiva n.º 501152121; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 5/020123.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores do activo, é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas: uma de 4150 euros, pertencente à sócia Irene Tava-
res de Sousa, e uma de 850 euros, pertencente à sócia Maria
d�Ascenção de Sousa.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244637
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ANTÓNIO JOAQUIM RODRIGUES & FILHOS L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 076;
identificação de pessoa colectiva n.º 501770828; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 11/020123.

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

Alteração parcial do contrato com redenominação em euros.
Tendo os seus artigos 1.º e 3.º sido modificados e ficado com a

seguinte redacção:
1.º

A sociedade adopta a firma António Joaquim Rodrigues & Filhos,
L.da, e tem a sua sede na Praça de São José, 3, 2.º, B, freguesia da
Buraca, concelho da Amadora.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens que constituem o activo da sociedade, é de 9975 euros e
95 cêntimos, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
6983 euros e 17 cêntimos, pertencente ao sócio António Joaquim
Rodrigues; uma de 249 euros e 40 cêntimos e outra de 1246 euros e
99 cêntimos, ambas pertencentes ao sócio António Joaquim Mar-
tins Rodrigues, e uma de 249 euros e 40 cêntimos e outra de 1246 eu-
ros e 99 cêntimos, ambas pertencentes ao sócio Manuel António
Martins Rodrigues.

Está conferido e conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244635

MARGO IMAGEM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8739;
identificação de pessoa colectiva n.º 503185710; inscrições n.os 1 e
4; números e data das apresentações: 1-2/020201.

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

1.º Cessação de funções de gerência de Maria Margarida de Sousa
Simões Silva Ferreira.

Data: 31 de Outubro de 1999.
Causa: renúncia.
2.º Alteração parcial do contrato com reforço de capital e rede-

nominação em euros.
O capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu ar-

tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma do sócio António Fernando da Silva Ferreira e outra da
sócia Maria Margarida de Sousa Simões Silva Ferreira.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244634

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

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7914;
identificação de pessoa colectiva n.º 502879408; inscrição n.º 12; nú-
mero e data da apresentação: 4/020206.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 120,21 euros, em reservas, e o seu
artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros, dividido em 10 000 ac-
ções com o valor nominal de 5 euros cada uma, integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro.

2 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis.

3 � Haverá títulos de 1, 5, 10, 20, 100 e 500 ou mais acções.
4 � Os títulos representativos das acções conterão as assinaturas

de dois administradores, podendo uma delas ser substituída por chan-
cela.

5 � A transmissão de acções nominativas fica sujeita ao direito
de preferência dos accionistas não transmitentes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244632

ROSALÃ � COMÉRCIO DE FIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3959;
identificação de pessoa colectiva n.º 501088997; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 12/011219.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 24,04 euros, em reservas livres, e o
seu artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos diversos valores do activo constantes da escritu-
ração, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 5000 euros,
pertencendo uma a cada sócio Maria Teresa Gomes Rosa e José
Manuel Gomes Rosa.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244630

BOTELHO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1861;
identificação de pessoa colectiva n.º 500324093; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 46/011220.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 2500 euros,
titulada em nome do sócio Joaquim Pina Botelho, e outra no valor
nominal de 2500 euros, titulada em nome da sócia Albertina de Je-
sus Gomes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244628

GAMEIRO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1348;
identificação de pessoa colectiva n.º 500123730; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 152/011220.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.
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O capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 2500 euros,
titulada em nome do sócio Jorge Manuel Correia Garcia, e outra no
valor nominal de 2500 euros, titulada em nome do sócio Arlindo da
Fonseca Almeida.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Afonso Menezes. 1000244591

O DOMÍNIO DOS DEUSES � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5342;
identificação de pessoa colectiva n.º 501704841; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 14/020301.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
2500 euros, pertencente à sócia Rosa Maria Figueiredo da Silva
Lourenço, e outra de 2500 euros, pertencente ao sócio Carlos Ma-
nuel Figueiredo Lourenço.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244590

RURAL INFORMÁTICA � SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9938;
identificação de pessoa colectiva n.º 503091669; data do depósito:
110602.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244654

ERUDITUS � RELAÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6706;
identificação de pessoa colectiva n.º 502321610; data do depósito:
070602.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244652

CONTAMADORA � CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6427;
identificação de pessoa colectiva n.º 502217111; data do depósito:
110602.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244650

PANFARMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5984;
identificação de pessoa colectiva n.º 502002573; data do depósito:
110602.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244648

CENTRO COMERCIAL PAULIJÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3920;
identificação de pessoa colectiva n.º 501152164; data do depósito:
280602.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244646

FLORINDO RODRIGUES JÚNIOR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5529;
identificação de pessoa colectiva n.º 500603456; data do depósito:
110602.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244645

LEONEL ANTÓNIO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3169;
identificação de pessoa colectiva n.º 500719608; data do depósito:
110602.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244644

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 depósito:
250602.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244643
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VICENTE MARTINS & CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1895;
identificação de pessoa colectiva n.º 500297525; data do depósito:
260602.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244640

AMALI � SOCIEDADE COMERCIAL
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7546;
identificação de pessoa colectiva n.º 502710497; data do depósito:
260602.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244638

S. D. G. I. � SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
GALÉNICO E INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7694;
identificação de pessoa colectiva n.º 502765216; data do depósito:
250602.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244636

CS PORTUGAL � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9768;
identificação de pessoa colectiva n.º 503395960; data do depósito:
260602.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244633

ARTUTEL � TUBAGENS TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 690;
identificação de pessoa colectiva n.º 504053094; data do depósito:
120602.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244631

AS MENINAS DA COSTURA � SERVIÇOS
DE COSTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 636;
identificação de pessoa colectiva n.º 505451450; data do depósito:
260602.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244629

CONSOLIDAÇÃO � CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 234;
identificação de pessoa colectiva n.º 505238888; data do depósito:
140602.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244627

GEP XXI � ESTUDOS, PROJECTOS E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 550;
identificação de pessoa colectiva n.º 504592483; data do depósito:
110602.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244626

ANTÓNIO JOAQUIM RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 076;
identificação de pessoa colectiva n.º 501770828; data do depósito:
110602.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244625

AUTO-TÁXIS � MARTINS & BRANQUINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 796;
identificação de pessoa colectiva n.º 504918257; data do depósito:
010702.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244624
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METALÚRGICA COLINA DO SOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5061;
identificação de pessoa colectiva n.º 501553860; data do depósito:
281002.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244623

A ABABA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PROMOÇÕES PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6448;
identificação de pessoa colectiva n.º 502226900; data do depósito:
260602.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244622

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES LAURENTINO
& ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6304;
identificação de pessoa colectiva n.º 502141395; data do depósito:
211002.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244621

DUNA � CONFECÇÃO MODERNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5927;
identificação de pessoa colectiva n.º 501976930; data do depósito:
010702.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244620

MALICONFECÇÕES, VENDA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5908;
identificação de pessoa colectiva n.º 501967095; data do depósito:
021002.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244619

SINISCARGA � SOCIEDADE REGULADORA
DE SINISTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 712;
identificação de pessoa colectiva n.º 505665875; data do depósito:
280602.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244618

TÁXIS ESTRELA DE ALFAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 537;
identificação de pessoa colectiva n.º 500502226; data do depósito:
010702.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244617

TR � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7291;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 42/011221.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
3500 euros, titulada em nome do sócio Vítor Manuel Mendes Carloto
da Trindade, e uma de 1500 euros, titulada em nome da sócia Isabel
Maria Vaz da Silva Trindade.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

9 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000244889

SOCIEDADE DE CAÇA ALDINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 018;
identificação de pessoa colectiva n.º 502789450; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 7/011227.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada, pertencendo ambas à sócia única PLAM � Sociedade Ge-
ral de Representações, L.da

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244888
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MACROLINHA � COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 897;
identificação de pessoa colectiva n.º 504187856; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 112/011228.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma de
3000 euros, da sócia Maria de Lurdes Rosa Lopes; uma de 1000 eu-
ros, do sócio Bruno Daniel Lopes Santos Oliveira, e uma de 1000 eu-
ros, da sócia Patrícia Isabel Lopes Santos Oliveira.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

25 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244887

TV EXPRESSO, COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 869;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/020206.

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

Cessação de funções de gerente de Maria Natália de Jesus Ramos
da Silva Pinto.

Causa: renúncia.
Data: 3 de Janeiro de 2001.

Conferida e conforme.

25 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244886

TIPOS, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9046;
identificação de pessoa colectiva n.º 503302929; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 16/020118.

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

Nomeação de gerente de Bruno Teófilo dos Milagres.
Data: 10 de Agosto de 1998.

25 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244884

AUTO TRANSPORTADORA TIMÓTEO & CRISTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4652;
identificação de pessoa colectiva n.º 500515662; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas
das apresentações: 3/010906 e 8/010924.

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

1.º Deslocação da sede para a Rua de Estêvão de Vasconcelos, 16,
rés-do-chão, direito, Casal de São Brás, freguesia da Falagueira.

2.º Cessação de funções de gerência de José Manuel, por ter re-
nunciado em 10 de Novembro de 1982.

25 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244883

A. SEARA & SEARA � PROPRIEDADES E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 956;
identificação de pessoa colectiva n.º 501187570; inscrição n.º 10 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; números e datas das apresenta-
ções: 4/010802 e 8/020211.

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

1.º Alteração parcial do contrato com reforço de capital e rede-
nominação em euros.

O seu capital foi reforçado com 7230$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
15 000 euros e está dividido em três quotas: uma do valor nominal
de 7800 euros, pertencente à sócia NORMIL � Equipamentos In-
dustriais e Controlo, S. A.; uma do valor nominal de 3600 euros,
pertencente ao sócio António Alexandre e Silva Seara Vieira, e uma
do valor nominal de 3600 euros, pertencente ao sócio António
André e Silva.

2.º Deslocação da sede para a Urbanização Núcleo da Praça, Pla-
no Integrado do Zambujal, lote 8, rés-do-chão, direito, freguesia da
Buraca.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

25 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244882

PROMINSA � PROMOÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 509;
identificação de pessoa colectiva n.º 502056940; data do depósito:
211102.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000244881

ALÉM-MAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 002;
identificação de pessoa colectiva n.º 504241761; data do depósito:
191102.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000244879

JOSÉ LUÍS & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 807;
identificação de pessoa colectiva n.º 504773976; data do depósito:
261202.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244878
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CLIPOURO � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA,
INFORMÁTICA E DESENHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 644;
identificação de pessoa colectiva n.º 505076772; data do depósito:
260602.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244877

MESTRE & AVELINO � SOCIEDADE
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 609;
identificação de pessoa colectiva n.º 504428121; data do depósito:
050602.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244876

TÁXIS ADÉRITO CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 039;
identificação de pessoa colectiva n.º 505017300; data do depósito:
060602.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244875

RECTROPEREIRA � EMPREITEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 601;
identificação de pessoa colectiva n.º 504653989; data do depósito:
060602.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244874

COMOGA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 354;
identificação de pessoa colectiva n.º 504419404; data do depósito:
070602.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244873

FILGUEIRAS & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 579;
identificação de pessoa colectiva n.º 504006363; data do depósito:
110602.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244872

EQUIPROJECT � EQUIPAMENTO E PROJECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6816;
identificação de pessoa colectiva n.º 502373350; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 86/011227.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social inicial era de 400 000$, sendo actualmente de
5000 euros, totalmente realizados em dinheiro, e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a
cada sócio actual.

São sócios: António Dias Pereira e Margarida Conceição
Fermoselle da Silva.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

23 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 2006231790

OLIVEIRA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1754;
identificação de pessoa colectiva n.º 500391831; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 28/011226.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 552 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 2500 euros,
titulada em nome do sócio José Luís Duarte Lopes, e outra no valor
nominal de 2500 euros, titulada em nome da sócia Maria Antónia
Rocha Cardoso Lopes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244702

PISO 4 � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 801;
identificação de pessoa colectiva n.º 504105124; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 5/020103.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.
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O seu capital foi reforçado com 24 100$, em dinheiro, e os seus
artigos 2.º (corpo) e 3.º foram modificados e ficaram com a seguin-
te redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto a construção de prédios para venda
e a revenda dos adquiridos para esse fim, o arrendamento e a explo-
ração de bens imobiliários com ou sem móveis e equipamentos e a
prestação de serviços conexos.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e está
dividido em quatro quotas: uma de 17 500 euros, pertencente ao sócio
Manuel Maria Fernandes; uma de 17 500 euros, pertencente à sócia
Isaltina Virgínia Patrício Fernandes; uma de 7500 euros, pertencen-
te à sócia Adília Maria Patrício Fernandes, e uma de 7500 euros,
pertencente à sócia Susana Carla Patrício Fernandes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244700

RIBEIRO & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8858;
identificação de pessoa colectiva n.º 503239380; inscrição n.º 22; nú-
mero e data da apresentação: 32/020417.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 3004,81 euros, em dinheiro, e o
seu artigo 3.º foi modificado, tendo-lhe sido aditado um novo
artigo que passa a ser o 9.º e que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais de 2500 euros, uma de cada um dos sócios Maria Filomena da
Silva Carmo e José António Neto Pacheco.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas, pres-
tações suplementares até ao montante global de 25 000 euros.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244698

PRODEURO, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9770;
identificação de pessoa colectiva n.º 503613924; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 120/011227.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 24 100$, em dinheiro, e o seu
artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, representado por 5000 acções com o valor
nominal de 10 euros cada uma.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

25 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244696

BASTOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3387;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 121/011227.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

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 redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bastos & Silva, L.da, com sede na Rua
de Goa, 16-A, na Damaia, concelho da Amadora, e durará por tem-
po indeterminado, contando-se o seu início desde 7 de Maio de 1977.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e noutros valores, e corresponde à soma de duas quotas: uma
de 3000 euros, do sócio António Bastos e Silva, e outra de 2000 eu-
ros, da sócia Maria Teresa Bastos e Silva.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

25 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244694

DOMINGOS MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8471;
identificação de pessoa colectiva n.º 503079740; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 12/020118.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma de 4500 eu-
ros, pertencente ao sócio Diamantino José Gomes Baptista, e uma
de 500 euros, pertencente à sócia Maria da Glória dos Santos Neto
Batista.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

25 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000244693

YAMAHA MOTOR PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7803;
identificação de pessoa colectiva n.º 502283130; data do depósito:
221002.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 2000737153

FARMÁCIA NOVA DE AIDA CORREIA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8316;
identificação de pessoa colectiva n.º 500349444; data do depósito:
111202.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 2001169558

AUTO TÁXIS ESTRELA DE SERPINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 963;
identificação de pessoa colectiva n.º 504980076; data do depósito:
111102.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 2000739946

CONFEITARIA ELVINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3034;
identificação de pessoa colectiva n.º 500637660; data do depósito:
221002.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 2006233076

TRAÇA RÚSTICA � RECUPERAÇÃO DE CASAS
ANTIGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 990;
identificação de pessoa colectiva n.º 504966006; data do depósito:
231002.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 2000737366

MANUEL R. AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7764;
identificação de pessoa colectiva n.º 502800950; data do depósito:
020702.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 2006218883

IFILUM � SOCIEDADE TÉCNICA DE ILUMINAÇÃO
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 918;
identificação de pessoa colectiva n.º 504828592; data do depósito:
010702.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 2006218891

ÁUDIO MATRIX, PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 747;
identificação de pessoa colectiva n.º 505375389; data do depósito:
231002.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 2006218905

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BRAVA � AGRICULTURA,
PECUÁRIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 232;
identificação de pessoa colectiva n.º 502347155; data do depósito:
120602.

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

22 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244615

ESTRUTOVIA, CONSULTORES DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 254;
identificação de pessoa colectiva n.º 502960019; data do depósito:
081002.

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

22 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244605

MANUEL RYDER � PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 495;
identificação de pessoa colectiva n.º 505454726; data do depósito:
130602.

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

22 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244616

WENCESLAU MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 062;
identificação de pessoa colectiva n.º 500453772; data do depósito:
010702.

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

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244613
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BRAZ & DOMINGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 594;
identificação de pessoa colectiva n.º 504685171; data do depósito:
010702.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244611

TÁXI REBELO, MULHER & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 448;
identificação de pessoa colectiva n.º 504391038; data do depósito:
010702.

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

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244610

SALÃO NOBRE MÓVEIS E DECORAÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 164;
identificação de pessoa colectiva n.º 504740725; data do depósito:
251002.

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

22 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244609

POLICLÍNICA DA REBOLEIRA SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5019;
identificação de pessoa colectiva n.º 501522344; data do depósito:
020702.

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

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244608

SOCIEDADE FARMACÊUTICA MIDALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4836;
identificação de pessoa colectiva n.º 501461442; data do depósito:
020702.

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

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244607

PETIL � PROJECTOS DE ENGENHARIA, TECNOLOGIA
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 257;
identificação de pessoa colectiva n.º 502008504; data do depósito:
081002.

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

22 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244606

TRANSPORTES MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 197;
identificação de pessoa colectiva n.º 503822728; data do depósito:
010702.

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

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244604

JÚLIO F. C. JULARTE � COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8303;
identificação de pessoa colectiva n.º 502997311; data do depósito:
230902.

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

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244603

GOUVEIA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5535;
identificação de pessoa colectiva n.º 501783334; data do depósito:
260902.

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

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244602

ADELAIDE MATIAS & GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5614;
identificação de pessoa colectiva n.º 501818030; data do depósito:
011002.

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

22 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244601

LEVANTOBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2271;
identificação de pessoa colectiva n.º 500165181; data do depósito:
020702.

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

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244600

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 depósito:
010702.

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

22 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244599
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SOCIEDADE EXPORTADORA E IMPORTADORA
DO ALTO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2230;
identificação de pessoa colectiva n.º 500266174; data do depósito:
020702.

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

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244598

TRANSPORTES DE MERCADORIAS
MANUEL & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1193;
identificação de pessoa colectiva n.º 500552762; data do depósito:
010702.

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

22 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244597

TÁXIS CAMPISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1107;
identificação de pessoa colectiva n.º 500552886; data do depósito:
010702.

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

22 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244596

EMPRESA DE AUTO TÁXIS CONFORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1085;
identificação de pessoa colectiva n.º 500724210; data do depósito:
051102.

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

22 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244595

J. ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 105;
identificação de pessoa colectiva n.º 500903026; data do depósito:
260602.

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

22 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244594

JOSÉ SANTOS, RODRIGUES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5667;
identificação de pessoa colectiva n.º 501838864; data do depósito:
020702.

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

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244593

GRALADRILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6772;
identificação de pessoa colectiva n.º 502353848; data do depósito:
260602.

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

22 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000244592

TÁXIS ANÍBAL RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 179;
identificação de pessoa colectiva n.º 505062070; data do depósito:
231002.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 2000737374

U. M. M. UNIÃO METALO MECÂNICA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 850;

identificação de pessoa colectiva n.º 500686122; data do depósito:
231002.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 2006218913

ITANCEL � MONTAGENS INDUSTRIAIS,
REPRESENTAÇÕES E COMERCIALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9173;
identificação de pessoa colectiva n.º 502031379; data do depósito:
231002.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 2006218921

ANA, NEVES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8747;
identificação de pessoa colectiva n.º 503187003; data do depósito:
251002.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 2000971326

CASCAIS

ALBANO R. N. ALVES � IMOBILIÁRIA UM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 511-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505076764; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 20/021211.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º, tendo o capi-

tal sido aumentado de 50 000 euros para 2 300 000 euros, por con-
sequência o referido artigo passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 2 300 000 euros, já integralmente realizado
e subscrito, representado por 460 000 acções do valor nominal de
5 euros cada.

Relatório ao abrigo do artigo 28.º
do Código das Sociedades Comerciais

Para efeito de aumento do capital da sociedade anónima Albano
R. N. Alves � Imobiliária Um, S. A., pessoa colectiva
n.º 505076764, com sede em Impasse à Estrada da Portela, Carna-
xide, 2796 Linda-a-Velha, a realizar totalmente com bens em espé-
cie, apreciei e avaliei, nos termos do artigo 28.º do Código das So-
ciedades Comerciais, um prédio urbano sito em Outurela, Carnaxide
(Estrada da Circunvalação), conforme se passa a discriminar.

I � Descrição dos bens

Edifício fabril com um anexo e logradouro, sito em Outurela, na
Estrada da Circunvalação, freguesia de Carnaxide, concelho de Oei-
ras, com a área total (coberta e descoberta) de 9599 m2, a confron-
tar a norte e poente com terrenos de Mariana Gonçalves Gouveia;
sul com ribeiro e Estrada da Circunvalação; nascente com terrenos
pertencentes à Companhia das Lezírias do Tejo e Sado, descrito na
2.ª Conservatória do Registo Predial de Oeiras sob o n.º 1819, da
freguesia de Carnaxide, e inscrito na matriz sob o artigo n.º 3512.

II � Titulares dos bens

O edifício descrito em I) é propriedade da sociedade Albano Retério
Neves Alves, S. A., pessoa colectiva n.º 500746273, com sede no
Impasse à Estrada da Portela, Carnaxide, Linda-a-Velha, conforme
registo a seu favor na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Oei-
ras, apresentação n.º 17, de 24 de Fevereiro de 1994, convertida em
definitivo pela apresentação n.º 25, de 14 de Julho de 1994, como
consta da certidão de teor de 12 de Junho de 2002 daquela conser-
vatória.

III � Avaliação dos bens

Destacando do valor global do edifício, o terreno onde se encon-
tra construído, a avaliação é como segue:

Euros

Terreno ....................................................................... 450 000
Edifício ........................................................................ 1 800 000

Total ....................................... 2 250 000

Tendo em conta que o aumento de capital em questão se inclui
no âmbito de um projecto de reestruturação empresarial, para o qual
a sociedade até aqui detentora do prédio urbano e empresa-mãe do
grupo Albano Retério Neves Alves, S. A., obteve isenção dos im-
postos de sisa e selo, bem como de emolumentos e outros encargos
legais, não se viu razão para utilizar um critério de avaliação, na
alocação do bem a uma sociedade imobiliária no interior do mesmo
grupo, que não fosse o custo de aquisição do terreno, edifício e res-
pectivas benfeitorias, corrigido dos coeficientes de desvalorização
monetária definidos pela portaria n.º 1040/2001, de 28 de Agosto,
até agora em vigor.

IV � Declaração

Para os fins convenientes e tendo em conta:
a) O aumento do capital da sociedade Albano R. N. Alves �

Imobiliária Um, S. A., de 50 000 euros para 2 300 000 euros, por
entrada de bens em espécie:

b) A actual estrutura accionista da sociedade referida em a), cons-
tituída por:

Albano Retério Neves Alves, S. A., 49 600 euros, equivalente a
99,2 %;

Maria Margarida Custódio Alves, 200 euros, equivalente a 0,4 %;
Albano Retério Neves Alves, 200 euros, equivalente a 0,4 %;
c) A decisão dos accionistas singulares Maria Margarida Custódio

Alves e Albano Retério Neves Alves em não acompanhar o aumen-
to do capital, tendo inclusive renunciado ao direito de preferência
na assembleia geral de 13 de Setembro de 2002, conforme consta da
acta n.º 4.

Declaro que o prédio urbano descrito anteriormente (terreno e
edifício), foi avaliado em 2 250 000 euros, valor da entrada da accio-
nista Albano Retério Neves Alves, S. A., no aumento do capital de
Albano R. N. Alves � Imobiliária Um, S. A., exactamente do mes-
mo montante, pelo que a estrutura accionista desta se alterará em
conformidade, em termos relativos, como segue:

Albano Retério Neves Alves, S. A., 459 920 acções de 5 euros
cada, equivalente a 2299,60 euros, ou seja, 99,982 %;

Maria Margarida Custódio Alves, 40 acções de 5 euros cada, equi-
valente a 200 euros, ou seja, 0,009 %;

Albano Retério Neves Alves, 40 acções de 5 euros cada, equiva-
lente a 200 euros, ou seja, 0,009 %.

Perfazendo o total de 2 300 000 euros, representado por
460 000 acções de 5 euros cada.

Lisboa, 26 de Setembro de 2002. � O Revisor Oficial de Contas,
João Raul Rodrigues Cabral.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2000795501

REAL GOOD � RESTAURAÇÃO, ACTIVIDADES
HOTELEIRAS E GESTÃO DE MARCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 482
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/
030521.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Real Good � Restauração, Ac-
tividades Hoteleiras e Gestão de Marcas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Alto da Milha, 70,
Galiza, São João do Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cas-
cais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração, actividades hote-
leiras e similares. Fabrico, comércio por grosso e a retalho de bebi-
das e produtos alimentares. Gestão de marcas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5100 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de 1700 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Alberto Manuel
de Magalhães Marques Valente e Maria Graciete Ferreira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005880060

BEBÉS PATUSCOS � CRECHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 459
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/
030513.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bebés Patuscos � Creche, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Adelino Mendes, Vi-
venda Ulla, 124, em São Pedro do Estoril, freguesia do Estoril, con-
celho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em creche.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócia.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005880043

PAPETIGNON � REMODELAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 461
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 53/
030513.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PAPETIGNON � Remodela-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Cascais, na Rua de São Ga-
briel, 9, Bairro São José, freguesia e concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de cons-
trução civil, designadamente canalizações, electricidade e remodela-
ções. Comércio, importação e representações de materiais e equipa-
mentos para a construção civil e decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais no valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por
cada sócio.

2 � 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 a não só-
cios.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

1 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005880132

JAVIVI � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 472
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/
030516.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JAVIVI � Restauração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sacadura Cabral, 320,
em São Pedro do Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração, actividades hote-
leiras e similares. Importação, exportação, representação, comércio
por grosso e a retalho de produtos alimentares e bebidas alcoólicas
e não alcoólicas. Exploração de espaços comerciais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quo-
tas: duas do valor nominal de 1250 euros cada uma, pertencentes
uma a cada um dos sócios João José Figueiredo Roque e Eva Cristina
Daroca Gomez, e uma de 2500 euros, pertencente ao sócio João
Carlos Rodrigues Dinis da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios João José Fi-
gueiredo Roque e João Carlos Rodrigues Dinis da Silva.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e lo-
cação financeira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005880035

MARTINS & JORDÃO � CARPINTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 437
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
030506.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Martins & Jordão � Carpinta-
rias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda da Guia, lote 322,
2.º, direito, na Quinta do Rosário, freguesia e concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na execução, remodelação e res-
tauro na área da carpintaria.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005880019

FLASHSIL � FOTOGRAFIA E PUBLICIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 637
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 84/
031002.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FLASHSIL � Fotografia e Pu-
blicidade, Unipessoal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Joaquim de Sousa
Bastos, 2, 1.º, B, freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades fotográficas e publicida-
de com fotografia. Comércio de artigos fotográficos e revelação de
fotografias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005880639

F. J. MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 536
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/
030609.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma F. J. Monteiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de São Miguel, 249,
escritório n.º 35, em São Miguel das Encostas, freguesia de Carcave-
los, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas 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 no comércio, importação, expor-
tação e representação de bijutaria, acessórios de moda e artigos de
decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 4500 euros, titulada pelo sócio Fernando José Sousa
Meneses Monteiro, e outra do valor nominal de 500 euros, titulada
pelo sócio Tiago Miguel Tomaz Meneses Monteiro.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao triplo do capital
social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, 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 Fernando José Sousa
Meneses Monteiro.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005880302

CINALDA � CONSULTADORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5110
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501640274; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 47/030218.

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

Facto: designação de revisor oficial de contas de Freire Loureiro
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, represen-
tada por Carlos Manuel Pereira Freire, revisor oficial de contas,
casado, com sede na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre
1, 7.º, Lisboa.

Suplente: António Dias & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por António Marques Dias, casado,
revisor oficial de contas, com domicílio profissional na Avenida d
Engenheiro Duarte Pacheco, torre 1, 7.º, Lisboa.

Data da deliberação: 26 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2003219935

APC AUDITORIAS PERITAGENS E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8279-
-Oeiras; número e data da apresentação: 4913/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

5 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127710

M. B. PSICOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8556-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503118885; número e
data da apresentação: 4912/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

5 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127709
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GESTGLOBAL CONSULTORIA CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 401-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503881848; número e
data da apresentação: 4906/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

5 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127708

GUIOMAR & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6696-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502626160; número e
data da apresentação: 4905/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

5 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127706

CDESC CENTRO DE DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO
SINTRA CACÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6887-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 502678488; número e data
da apresentação: 4903/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

5 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127705

FERNANDO & MANUEL GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2221-Sin-
tra; número e data da apresentação: 4902/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

5 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127704

IN EXTREMIS PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 358-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503505102; número e
data da apresentação: 4900/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

5 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127703

CENTRO DE DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO
E ECOGRÁFICO DE ALGUEIRÃO MEM MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3590-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 501448560; número e data
da apresentação: 4898/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

5 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127702

A. I. T. SOCIEDADE DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9651-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502816473; número e
data da apresentação: 4896/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

5 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127700

GREGÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3316-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 501399577; número e data
da apresentação: 4832/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127697

MEROBRA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DAS MERCÊS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4607-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 501865985; número e data
da apresentação: 4830/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127688

PASTELARIA FLOR DA RINCHOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2852-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 501162232; número e data
da apresentação: 4824/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127686

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES URBANAS
RUFINO & IRMÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9412-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 500257000; número e data
da apresentação: 4823/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127681

FAMIPEDRO ADMINISTRAÇÃO DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 531-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503596256; número e
data da apresentação: 4819/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

5 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127669
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RONEBERG & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1484-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 500235643; número e data
da apresentação: 4815/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127666

REQUINTE PERFUMARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 285-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503765902; número e
data da apresentação: 4814/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127665

PAPELARIA OURESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 429-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503567299; número e
data da apresentação: 4812/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127663

LOURELPNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5344-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 502152664; número e data
da apresentação: 4806/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127649

IMINA INVESTIMENTOS COMPRA VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5873-Sintra;
identificação de pessoa colectiva n.º 502352191; número e data da
apresentação: 4804/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127647

IJPS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 902-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504697560; número e
data da apresentação: 4803/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

4 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127646

GRACALMAR ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 422-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504221485; número e
data da apresentação: 4801/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

4 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127645

FERNANDO VARATOJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8541-Sin-
tra; número e data da apresentação: 4797/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127644

ECCAOP EMPRESA DE CONSTRUÇÕES CIVIS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9280-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 503298913; número e data
da apresentação: 4794/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

4 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127640

COUTO & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 919-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 500079676; número e data
da apresentação: 4793/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127634

BARCOPLAS CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES
NÁUTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9180-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 503279790; número e data
da apresentação: 4791/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127633

BATISTA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 840-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 500551103; número e data
da apresentação: 4790/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127632
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ALVELOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6628-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 502622598; número e data
da apresentação: 4789/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127631

VILASINTRA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 932-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504639102.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000127630

GABINETE TÉCNICO DE PROJECTOS � BRUNO
CERQUEIRA, ARQUITECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 038-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504438387; número e
data da apresentação: 4740/090701.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000127628

ANGOLUX TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 030-
-Oeiras; número e data da apresentação: 4726/090701.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000127627

R. F. ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E DESENHO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4553-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501375970; número e
data da apresentação: 4707/090701.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000127618

HAVERCONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6081-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502142294; número e
data da apresentação: 4705/090701.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000127614

J. DIOGO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5091-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501636960; número e
data da apresentação: 4704/090701.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000127611

DECONTROLE � SISTEMAS DE CONTROLO
AUTOMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5265-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501734910; número e
data da apresentação: 4701/090701.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000127608

SICAP � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, CONSTRUÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5296-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501758054; número e
data da apresentação: 4697/090701.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000127606

MARANTES LOPES � CONSTRUÇÃO, LOGÍSTICA
E EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 755-
-Oeiras; número e data da apresentação: 4695/090701.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000127603

EDITORA VULGATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 023-
-Oeiras; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 561/011227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
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Capital: 5000 euros, após o reforço de 502 410$, realizado em
dinheiro e subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas.

Sócios e quotas:
1) Carlos Alberto Pestana Barros, 4000 euros;
2) Crisóstomo Aquino de Barros, 1000 euros.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 3000127601

ANTELMAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5930-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502055588; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 841/011227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em

dinheiro, subscrito em partes iguais por ambos os sócios.
Sócios e quotas:
1) Hélder Gabriel Santos Lopes do Carmo, 2500 euros;
2) António Manuel Gomes Martins, 2500 euros.

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

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 3000127599

MIRAPLANO � CONSULTORES, ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6487-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502341084; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 767/011227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, realizado em di-

nheiro, subscrito em partes iguais por ambos os sócios.
Sócios e quotas:
1) António Manuel Caramelo Pereira da Silva, 2500 euros;
2) Gilda Maria de Nobre Carmona Rodrigues, 2500 euros.

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

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 3000127598

CALAINS & MALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3716-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501545280; número e
data da apresentação: 5807/010725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

18 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Eli-
sabete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000127595

ALBANO R. N. ALVES � IMOBILIÁRIA DOIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 512-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505076756; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 19/021221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º, tendo o capi-

tal sido aumentado de 50 000 euros para 4 450 000 euros, por con-
sequência, o referido artigo passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 4 450 000 euros, já integralmente realizado
e subscrito, representado por 890 000 acções de valor nominal de
5 euros cada.

Relatório ao abrigo do artigo 28.º
do Código das Sociedades Comerciais

Para efeito de aumento do capital da sociedade anónima Albano
R. N. Alves � Imobiliária Dois, S. A., pessoa colectiva
n.º 505076756, com sede em Impasse à Estrada da Portela, Carna-
xide, 2796 Linda-a-Velha, a realizar totalmente com bens em espé-
cie, apreciei e avaliei, nos termos do artigo 28.º do Código das So-
ciedades Comerciais, um prédio urbano denominado Quinta do
Paizinho, à Estrada da Circunvalação, sito em Carnaxide, Rua de
Alfredo da Silva, conforme se passa a discriminar:

I � Descrição dos bens:
Prédio urbano denominado «Quinta do Paizinho», à Estrada da

Circunvalação, situado em Carnaxide, na Rua de Alfredo da Silva,
freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras, com a área total (co-
berta e descoberta), de 26 940,24 m2, descrito na 2.ª Conserva-
tória do Registo Predial de Oeiras, sob o n.º 4265, da freguesia de
Carnaxide e inscrito na matriz sob os artigos 7110 e 3995, e
composto de:

Um piso destinado a indústria de carpintaria, a confrontar do norte
com Ribeira de Algés, sul com Estrada da Circunvalação, nascente
com Rua de Alfredo da Silva e poente com o próprio, correspon-
dendo à inscrição na matriz sob o n.º 7110.

Um edifício fabril (ex-fábrica Progresso Mecânico), constituí-
do por seis blocos, confinando do Norte com Ribeira de Algés;
Sul com Estrada da Circunvalação; nascente com Rua de Alfredo
da Silva; poente com Francisco José Simões-Comércio e Indús-
tria Metalúrgica, S. A., correspondendo à inscrição na matriz o
n.º 3995.

II � Titulares dos bens:
O prédio urbano descrito em I) é propriedade da sociedade Alba-

no Retério Neves Alves, S. A., pessoa colectiva n.º 500746273,
com sede no Impasse à Estrada da Portela, Carnaxide, Linda-a
Velha, conforme registo a seu favor na 2.ª Conservatória do Re-
gisto Predial de Oeiras, apresentação n.º 17 de 11 de Junho de 1999,
como consta da certidão de teor de 13 de Junho de 2002 daquela
Conservatória.

III � Avaliação dos bens:
Destacando do valor global do edifício, o terreno onde se encon-

tra construído, a avaliação é como segue:
Euros

Terreno ........................................................................ 1 170 000
Edifício ......................................................................... 3 230 000

Total ..................................... 4 400 000

Tendo em conta que o aumento do capital em questão se inclui
no âmbito de um projecto de reestruturação empresarial, para o qual
a sociedade até aqui detentora do prédio urbano e empresa-mãe do
grupo Albano Retério Neves Alves, S. A., obteve isenção dos im-
postos de sisa e selo, bem como de emolumentos e outros encargos
legais, não se viu razão para utilizar um critério de avaliação, na
alocação do bem a uma sociedade imobiliária no interior do mesmo
grupo, que não fosse o custo de aquisição do terreno, edifício e res-
pectivas benfeitorias, corrigido dos coeficientes de desvalorização
monetária definidos pela Portaria n.º 1040/2001, de 28 de Agosto,
até agora em vigor.

IV � Declaração:
Para os fins convenientes e tendo em conta:
a) O aumento do capital da sociedade Albano R. N. Alves �

Imobiliária Dois, S. A., de 50 000 euros para 4 450 000 euros, por
entrada de bens em espécie.

b) A actual estrutura accionista da sociedade referida em a), cons-
tituída por Albano Retério Neves Alves, S. A., 49 600 euros, equi-
valente a 99,2 %; Maria Margarida Custódio Alves, 200 euros, equi-
valente a 0,4 %; Albano Retério Neves Alves, 200 euros, equivalente
a 0,4 %.

c) A decisão dos accionistas singulares, Maria Margarida Custódio
Alves e Albano Retério Neves Alves, em não acompanhar o au-
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mento do capital, tendo inclusive renunciado ao direito de preferên-
cia na assembleia geral de 13 de Setembro de 2002, conforme cons-
ta da acta n.º 4;

Declaro que o prédio urbano descrito anteriormente (terreno e
edifício), foi avaliado em 4 400 000 euros, valor da entrada da accio-
nista Albano Retério Neves Alves, S. A., no aumento do capital de
Albano R. N. Alves � Imobiliária Dois, S. A., exactamente do mes-
mo montante, pelo que a estrutura accionista desta se alterará em
conformidade, em termos relativos, como segue:

Albano Retério Neves Alves, S. A., 889 920 acções de 5 euros
cada, equivalente a 4 449 600 euros, ou seja 99,990 %.

Maria Margarida Custódio Alves � 40 acções de 5 euros cada,
equivalente a 200 euros, ou seja 0,005 %.

Albano Retério Neves Alves � 40 acções de 5 euros cada, equi-
valente a 200 euros, ou seja 0,005 %,
perfazendo um total de 4 450 000 euros, representado por
890 000 acções de 5 euros cada.

26 de Setembro de 2002. � O Revisor Oficial de Contas, Raul
Rodrigues Cabral.

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2000795480

LISBOA � 2.A SECÇÃO

GALO & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 279/20020416; identificação de pessoa colectiva
n.º 506120112; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 7-9/20030513.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Ana Paula Amorim da Silva, por

ter renunciado, em 9 de Abril de 2003.
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e n.º 2 do artigo 4.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, ambas pertencentes à sócia, Fernanda Ma-
ria dos Santos Gomes Galo.

ARTIGO 4.º

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2004289007

SANTARÉM
CARTAXO

RUI AZEVEDO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cartaxo. Matrícula n.º 1738/
20031029; identificação de pessoa colectiva n.º 506645380; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20031029.

Certifico que Rui Manuel Azevedo dos Santos, casado com Ana
Maria Monteiro da Costa Santos na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua de Mouzinho de Albuquerque, 43, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rui Azevedo � Construções,
Unipessoal, L.da, e terá a sua sede na Rua de Mouzinho de Albu-

querque, 43, freguesia da Vila Chã de Ourique, concelho do Car-
taxo.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslo-
cada para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a construção e reparação de edifí-
cios, bem como a sua ampliação, transformação e restauração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, representado por uma
quota de igual valor, pertencente ao sócio único.

2 � Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu ou em sociedades reguladas por
legislação especial com excepção da participação noutras sociedades
unipessoais por quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade é exercida por um ou mais gerentes
a designar pela assembleia geral, com ou sem remuneração, confor-
me constar da mesma deliberação.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é

suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos respeitantes à prossecução do seu objecto social.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2000330932

TOMAR

MERCOFRETE � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2223;
identificação de pessoa colectiva n.º P-506742687; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/21 de Outubro de 2003.

Certifico que entre Diamantino Lima Simões Borges, solteiro,
maior, e João Lima Simões Borges, casado com Maria Manuela da
Tapada Marques Borges na comunhão de adquiridos, ambos residen-
tes em Tomar, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MERCOFRETE � Transportes de
Mercadorias, L.da, com sede na Zona Industrial, Santa Cita, freguesia
da Madalena, concelho de Tomar.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes públicos ocasio-
nais de mercadorias, gestão de tráfego com acompanhamento logís-
tico de mercadorias e distribuição.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 50 000 euros e corresponde a duas quotas
iguais, pertencentes aos sócios Diamantino Lima Simões Borges e
João Lima Simões Borges.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios,
bastando a assinatura de um deles para que a sociedade fique obriga-
da, os quais ficam nomeados gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimento
da sociedade, a qual é reservado o direito de preferência, em primei-
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ro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, e entre os
próprios sócios é livremente permitida.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe bem,
como abrir sucursais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação no território nacional ou estrangeiro.

3 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000741410

CIDADE TEMPLÁRIOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2221;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506739805; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/14 de Outubro de 2003.

Certifico que entre José da Conceição Gomes e sua mulher, Idalina
Miguel dos Santos Gomes, casados na comunhão de adquiridos e
moradores em Tomar, na Rua do Telégrafo, 22, Algarvias, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cidade Templários � Constru-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Telégrafo, 22, lugar de
Algarvias, freguesia de Tomar (São João Baptista), concelho de
Tomar.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, compra e venda
de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores

nominais de 12 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, José da Conceição Gomes e Idalina Miguel dos Santos Go-
mes.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

20 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000741320
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