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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
ÁGUEDA

AMOREIRA TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3059;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20031209.

Certifico que, por Frack Papon, casado com Ana Paula da Concei-
ção Papon, na separação de bens, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato.

1.º

A sociedade adopta a firma Amoreira Transportes, Unipessoal, L.da

e tem a sua sede na Rua do Matoito, 75, na sede da freguesia de
Recardães, concelho de Águeda.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da so-
ciedade ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho
ou concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar sucursais, filiais,
agências ou quaisquer outras formas locais de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem como objecto a camionagem de carga.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está representado por uma só quota, pertencente ao
seu único sócio.

4.º

Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares de capital
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem vier a ser
designado gerente, sendo, desde já, nomeado o sócio e o não sócio
António Luís Arrepia Trabulo, casado, natural da freguesia e conce-
lho de Vila Nova de Foz Côa, residente na Rua do Matoito, 75, na
sede da freguesia de Recardães, concelho de Águeda, e será remunera-
da ou não, conforme deliberação do sócio.

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

6.º

Os negócios jurídicos celebrados entre o sócio único e a sociedade
devem servir a prossecução do objecto da sociedade, ficando, desde
já, dada autorização para a celebração dos mesmos.

7.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que não fique na situação de única sócia dessas so-
ciedades.

8.º

Todas as despesas com a constituição desta sociedade, designa-
damente desta escritura, seu registo e despesas inerentes, são da res-
ponsabilidade da sociedade.

Disse ainda o outorgante que a gerência poderá proceder a levan-
tamentos do capital depositado para o aplicar no pagamento dos gastos
com esta escritura, sua publicação e registo, bem como na aquisição
de bens de equipamento para a sociedade e mercadorias.

Conferida, está conforme.

11 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Maria de Lourdes Ferreira
do Pomar. 2006137492

ANADIA

MATRIXCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 2104/
20031128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20031128.

Certifico que, entre António José Costa da Silva e mulher, Ana
Maria Sucena Trindade, casados na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MATRIXCAR � Comércio de
Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Carreira, sem número
de polícia, lugar de Famalicão, freguesia de Arcos, concelho de Anadia.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, 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 o comércio de veículos automóveis,
sua importação, manutenção e reparação de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 13 500 euros,
pertencente ao sócio António José Costa da Silva e uma de 1500 euros,
pertencente à sócia Ana Maria Sucena Trindade.

§ único. Cada um dos sócios realizou 50% da sua quota em dinhei-
ro, devendo realizar os restantes 50%, também em dinheiro, no pra-
zo de um ano.

ARTIGO 4.º

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

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 parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, 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 cedida
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 delibe-
rado 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 forem
fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento bens
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imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

12 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2004914084

AROUCA

MOREIRA & CONCEIÇÃO � INDÚSTRIA DE SAPATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 360/931011;
identificação de pessoa colectiva n.º 501713379; inscrição n.º 13.

Certifico ter sido a sociedade, com a firma em epígrafe, objecto
dos actos de registo do teor seguinte:

Pelo averbamento n.º 1, apresentação n.º 3/030519.
Cessação de funções de gerente do sócio César Soares da Concei-

ção, em 10 de Abril de 2003, por renúncia.
Pela apresentação n.º 6/031205.
Designação de gerente.
Gerente designado: Artur Jorge Moreira da Conceição.
Data: 11 de Abril de 2003.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Maria Carla Go-
mes Ferreira Martins. 1000245986

ANTÓNIO PIMENTA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 341/930324;
identificação de pessoa colectiva n.º 502965800; inscrição n.º 7.

Certifico ter sido a sociedade, com a firma em epígrafe, objecto do
acto de registo do teor seguinte:

Pelo averbamento n.º 1, apresentação n.º 4/031204. � Cessação
de funções de gerente da sócia Maria Irene Teixeira de Pinho, em
26 de Novembro de 2003, por renúncia.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Maria Carla Go-
mes Ferreira Martins. 1000245985

A PARCERIA IMOBILIÁRIA
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 717/
010911; identificação de pessoa colectiva n.º 505688468.

Certifico ter sido a sociedade, com a firma em epígrafe, objecto do
acto de registo do teor seguinte:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 6/031219.
Cessação de funções de gerente do ex-sócio Nuno Miguel da Silva

Rocha Veleda, em 27 de Dezembro de 2003, por renúncia.

E ter sido alterado o artigo 3.º do seu contrato, cuja redacção passa
a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e com os
demais valores constantes da respectiva escrita, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas do valor de 2500 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Luís Ferreira Pinto e Feliciano
Gomes Oliveira.

Gerente designado: Feliciano de Oliveira
Data: 19 de Dezembro de 2003.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Maria Carla Go-
mes Ferreira Martins. 1000245983

AVEIRO

INSTRALUM � INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
DE ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Rua das Flores, 8, Mataduços, Esgueira, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2833;
identificação de pessoa colectiva n.º 502733101.

Certifico que a sociedade, supra identificada, procedeu ao registo
da prestação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Junho
de 2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002980080

AVAUTO � VIATURAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Estrada de Cacia, Cacia

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1557;
identificação de pessoa colectiva n.º 501381902.

Certifico que a sociedade, supra identificada, procedeu ao registo
da prestação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Junho
de 2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2003620486

ULTRAPRECISÃO � METROLOGIA CALIBRADA, L.DA

Sede: Rua do Tenente Manuel Malaquias Oliveira,
Bonsucesso Aradas, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4769;
identificação de pessoa colectiva n.º 504805940.

Certifico que a sociedade, supra identificada, procedeu ao registo
da prestação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Junho
de 2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2003626654

3HD � PRODUÇÕES EM DESIGN, L.DA

Sede: Estrada Nacional 109, Variante de Cacia, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4039;
identificação de pessoa colectiva n.º 503923699.

Certifico que a sociedade, supra identificada, procedeu ao registo da
prestação de contas do ano de exercício de 2002, em Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2003620494

AVEIROPNEUS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Girão Pereira, lote 3, São Bernardo,
3810-277 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3608;
identificação de pessoa colectiva n.º 503438813.
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Certifico que a sociedade, supra identificada, procedeu ao registo
da prestação de contas do ano de exercício de 2002, em Junho de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta pró-
pria.

Está conforme.

Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002093580

JAPOL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Direita, 22, Eucalipto Sul, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2129;
identificação de pessoa colectiva n.º 502002972.

Certifico que a sociedade, supra identificada, procedeu ao registo
da prestação de contas do ano de exercício de 2002, em 30 de Junho
de 2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002980098

SABINO E FERREIRA, L.DA

Sede: Rua do Lameiro, 3-5, Eixo, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5145;
identificação de pessoa colectiva n.º 505666324.

Certifico que a sociedade, supra identificada, procedeu ao registo da
prestação de contas do ano de exercício de 2002, em Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2003620443

IMOBILIÁRIA MARCOISI, L.DA

Sede: Rua do Dr. Girão Pereira, lote 3, São Bernardo,
3810-277 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4505;
identificação de pessoa colectiva n.º 504325736.

Certifico que a sociedade, supra identificada, procedeu ao registo
da prestação de contas do ano de exercício de 2002, em Junho de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002093601

JESUS AMADO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5852/
031124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/031124.

Certifico que, por escritura outorgada em 10 de Outubro de 2003,
de fls. 60 a 61, v.º do livro n.º 3-A, no 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada em Aveiro, foi constituída, entre Augusto José
de Jesus Amado de Almeida, Alexis José Rodrigues Amado Almeida, e
Amália Maia Rodrigues Amado Almeida, uma sociedade por quotas,
com a denominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto social
constante da seguinte escritura:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jesus Amado, Importação e
Exportação, L.da e tem a sua sede na Avenida do Dr. Lourenço Peixinho,
63, 4.º, F, Aveiro, freguesia de Vera Cruz, 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: importação, exportação de pro-
dutos alimentares, bebidas, materiais de construção e equipamentos
para a indústria alimentar; indústria de operações sobre imóveis, in-
cluindo compra e venda, construção, arrendamento de bens imóveis e
loteamento. Importação, exportação de produtos alimentares, bebi-
das é a actividade principal, logo de seguida temos os materiais de
construção e equipamentos para a indústria alimentar e em último
fica a indústria de operações sobre imóveis, incluindo compra e ven-
da, construção, arrendamento de bens imóveis e loteamento.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio 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 50 000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma no
valor nominal de 30 000 euros, pertencente ao sócio Augusto José de
Jesus Amado de Almeida e duas no valor nominal de 10 000 euros
cada uma, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios Alexis
José Rodrigues Amado Almeida e Amália Maria Rodrigues Amado
Almeida.

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,
gerentes todos os sócios.

2 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é necessária a assinatura do gerente Augusto José de Je-
sus Amado de Almeida ou a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres; a não sócios
depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de prefe-
rência 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 careça
e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante de 1 500 000 euros, desde que aprovados e delibera-
dos em assembleia geral.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690808

MANUEL DA RESSUREIÇÃO CARDOSO, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Lourenço Reininho, 248, 1.º, E

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3272;
identificação de pessoa colectiva n.º 501867511.

Certifico que a sociedade, supra identificada, procedeu ao registo da
prestação de contas do ano de exercício de 2002, em Junho de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2003620796

CASTELO DE PAIVA

DESENHO E DECORAÇÃO ANTÓNIO ARMANDO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 511/20031202; identificação de pessoa colectiva n.º P 506483907;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20031202.
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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 Desenho e Decoração António
Armando, Unipessoal, L.da e tem a sua sede no lugar de Fontela de Sá,
na freguesia de Santa Maria de Sardoura, concelho de Castelo de Paiva.

2 � Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como
poderá ser criada qualquer outra forma de representação social, no-
meadamente, filiais e sucursais, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em desenho, ensaios e análises para decora-
ção para todo o tipo de espaços, actividades de acabamento e deco-
rações, outras obras especializadas de construção, tais como, instala-
ção eléctrica, isolamento, canalização e climatização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma única quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio António Armando Teixeira Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não conforme for decidido pelo sócio único, será exercida por um
gerente, sendo suficiente a sua intervenção para obrigar a sociedade.

2 � Fica, desde já, nomeado único gerente o sócio único, António
Armando Teixeira Rodrigues.

ARTIGO 5.º

É autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o sócio único
e a sociedade, desde que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Poderão ao sócio ser exigidas prestações suplementares de capital,
até ao montante do décuplo do capital social.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001968566

ESPINHO

EUROSPUMA � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ESPUMAS
SINTÉTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 12/710807;
identificação de pessoa colectiva n.º 500102430; entrada n.º 126.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2002766410

SANOR � SOCIEDADE AGRÍCOLA DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 523/870407;
identificação de pessoa colectiva n.º 501804021; entrada n.º 120.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2002766215

ESCOAVE � SOCIEDADE DE ESCOLAS DE CONDUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1123/
960103; identificação de pessoa colectiva n.º 503578185; entrada
n.º 185.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2000183867

RMR � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2099/
010606; identificação de pessoa colectiva n.º 503416444; entrada
n.º 354/110703.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2002779406

O NOVO MODERNO � CAFÉ E RESTAURANTE
DE OLIVEIRA & FILHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1277/
971010; identificação de pessoa colectiva n.º 503993190; entrada
n.º 368/031022.

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

Está conforme.

22 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2002779430

VIDEOCLUBE COSTA VERDE � LOCAÇÃO
DE CASSETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 854/
920410; identificação de pessoa colectiva n.º 502740809; entrada
n.º 143/260603.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2003434763

PONTO DE PARTIDA � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1468/
991104; identificação de pessoa colectiva n.º 504642065; entrada
n.º 287/2003.

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

Está conforme.

1 de Julho de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2000179860
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G. T. A. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 995/
940427; identificação de pessoa colectiva n.º 503255955; entrada
n.º 356/030717.

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

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2002760560

JOSÉ TEIXEIRA MOURÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1325/
980420; identificação de pessoa colectiva n.º 504139673; entrada
n.º 198/270603.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2002766959

GLIPROTEICA � NUTRIÇÃO E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2188/
020116; identificação de pessoa colectiva n.º 505888165; entrada
n.º 342/020703.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2002760489

ESTARREJA

LACLE � LACTICÍNIOS LEITES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 380/
841105; identificação de pessoa colectiva n.º 500584192; data do
depósito: 09062003.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao depósito da prestação de contas do ano de 2002,
da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

11 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fon-
seca Ferreira. 2001464789

OLIVEIRA DO BAIRRO

TUGRIMAR � PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ARTESANATO E TURISMO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 373; identificação de pessoa colectiva n.º 502794798; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 10/031210.

Certifico que foi registada a dissolução da sociedade e encerramen-
to da liquidação, a partir de 19 de Novembro de 2003.

16 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2004925930

MAQUINASPORT � APARELHOS DE DESPORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 897; identificação de pessoa colectiva n.º 503923184; inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 3 e 4/20031215.

Certifico que foi registado o aumento de capital para 200 000 euros,
realizado por incorporação de reservas no valor de 150 000 euros, e
alteração do pacto nos seus artigos 3.º e 11.º

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 200 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro e encontra-se dividido em 40 000 acções ordinárias com
o valor nominal de 5 euros cada.

Declarou ainda o outorgante sob sua responsabilidade:
Que já se encontram totalmente pagas as importâncias do aumen-

to de capital e, quer pela lei ou pelo contrato, não é exigível a rea-
lização de outras entradas.

Mais declarou, que de harmonia com a deliberação social tomada
na assembleia geral, realizada no dia 10 de Novembro, último, cuja
certidão arquivo, altera o artigo 11.º do contrato de sociedade, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 11.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do administrador único ou,
no caso de existir conselho de administração, com a assinatura de
qualquer um dos membros do conselho ou de um procurador, nos ter-
mos do respectivo mandato.

Foi depositado o pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2004925981

ALUBIKE � BICICLETAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 886; identificação de pessoa colectiva n.º 505494310; inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 1 e 2/20031215.

Certifico que foi registado o aumento de capital para 200 000 euros,
realizado por incorporação de reservas no valor de 150 000 euros, e
alteração do pacto nos seus artigos 3.º e 11.º

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 200 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro e encontra-se dividido em 40 000 acções ordinárias com
o valor nominal de 5 euros cada.

Declarou ainda o outorgante sob sua responsabilidade:
Que já se encontram totalmente pagas as importâncias do aumen-

to de capital e, quer pela lei ou pelo contrato, não é exigível a rea-
lização de outras entradas.

Mais declarou, que de harmonia com a deliberação social tomada
na assembleia geral, realizada no dia 10 de Novembro, último, cuja
certidão arquivo, altera o artigo 11.º do contrato de sociedade, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 11.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do administrador único ou,
no caso de existir conselho de administração, com a assinatura de
qualquer um dos membros do conselho ou de um procurador, nos ter-
mos do respectivo mandato.

Foi depositado o pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2004925973

EMBOLI � COMÉRCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS
DE EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 794; identificação de pessoa colectiva n.º 504811673; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20031216.
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Certifico que foi registada a dissolução da sociedade e encerramento
da liquidação, tendo as contas sido aprovadas a 19 de Agosto de 2003.

18 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2004925990

PADARIA E PASTELARIA VIRGEM MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 487; identificação de pessoa colectiva n.º 503347035;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 6 e inscrições n.os 8 e 9;
número e data da apresentação: 1/031128.

Certifico que foi registado:
O aumento de capital de 99 759,58 euros para 219 471,08 euros,

integralmente realizado em dinheiro.
As cessações de funções de gerentes de Fernando Matos Suarez e

Maria Fernanda Almeida da Silva, por renúncia de 29 de Outubro de
2003.

Alterado o pacto quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 219 471,08 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, pertencentes duas
quotas uma no valor de 49 879,79 euros e outra de 59 855,75 euros
ao sócio Mário Dias Barros e outras duas quotas, uma no valor de
49 879,79 euros e outra de 59 855,75 euros, pertencentes ao sócio
António Simões da Silva.

A nomeação de gerentes dos sócios Mário Dias Barros e António
Simões da Silva, por deliberação de 29 de Outubro de 2003.

Foi depositado, na pasta respectiva, o pacto social actualizado.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2004925868

OVAR

MANUSCRYPTUS � CENTRO DE CÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2678/
031121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031121.

Certifico que, pela apresentação supra referida, foi constituída, entre
Hugo Paulo Carvalho Araújo de Oliveira, casado com Celina Gomes
da Cruz Araújo de Oliveira, na comunhão de adquiridos; Valter Valen-
te Cruz, solteiro, maior, e Jorge Ricardo Silva Moreira, solteiro, maior,
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MANUSCRYPTUS � Centro de
Cópias, L.da e tem a sua sede na Rua do Irmão Oliveira, B 362, na
freguesia e concelho de Ovar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do concelho ou para conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra
forma de representação.

2.º

Constitui objecto da sociedade: centro de cópias, papelaria e brin-
des publicitários.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo duas iguais de
1666,67 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Hugo Paulo
Carvalho Araújo de Oliveira e Valter Valente Cruz e uma de
1666,66 euros, pertencente ao sócio Jorge Ricardo Silva Moreira.

4.º

Precedente deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante igual a 10 vezes o montante do capital social.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a
todos os sócios, desde já, nomeados gerentes, sendo necessárias as
assinaturas de três gerentes para validamente obrigar a sociedade em
todos os actos e contratos, nomeadamente a compra e venda de veículos
automóveis, podendo assinar contratos leasing.

Conferida, está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues da Silva. 2006002104

UNIVERSAL MOTORS (U. M.) EQUIPAMENTOS
ELECTROMECÂNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2679/
031124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/031124.

Certifico que, pela apresentação supra referida, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Universal Motors (U. M.) Equipamen-
tos Electromecânicos, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Ovar, II
fase, Rua do Brasil, lote 1 B, na freguesia e concelho de Ovar.

2 � O conselho de administração poderá transferir a sede social
para qualquer outro local do concelho da sede ou concelhos limítrofes,
devendo os accionistas ser avisados dessa mudança.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a produção, comercialização, repara-
ção e distribuição de equipamentos electromecânicos.

CAPÍTULO II

Do capital social, acções e obrigações da sociedade

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 80 000 euros, representado por
16 000 acções do valor nominal de 5 euros cada uma, totalmente
subscrito e realizado.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador reciprocamente
convertíveis, e são representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100 e 500 ac-
ções, a todo o tempo substituíveis por agrupamento ou subdivisão.

3 � Os títulos representativos das acções serão autenticados com
a assinatura de dois administradores, podendo uma das assinaturas ser
de chancela, por eles autorizada, ou por mandatários da sociedade,
com poderes especiais para esse acto.

4 � As despesas de conversão, concentração, divisão ou substitui-
ção de acções, são de conta dos accionistas requerentes.

5 � Poderá a sociedade emitir títulos provisórios.

ARTIGO 5.º

1 � Nos aumentos de capital social os accionistas têm direito de
preferência na proporção das acções que possuírem, quer na subscri-
ção das novas acções, quer no rateio daquelas, relativamente às quais
tal direito de preferência não tenha sido exercido.

2 � A assembleia geral pode limitar ou suprimir o direito de pre-
ferência dos accionistas relativamente a qualquer aumento de capital,
nos termos admitidos por lei.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 6.º

1 � As assembleias gerais poderão ser convocadas por carta regis-
tada dirigida aos accionistas desde que sejam nominativas todas as
acções da sociedade.
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2 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituem, e que até oito dias antes da realização da assembleia as
tenham registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
em cofres da sociedade ou de instituições de crédito.

ARTIGO 7.º

Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar na
assembleia geral mediante carta dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral e entregue na sociedade até três dias antes daquele
que houver sido designado para a reunião da assembleia.

ARTIGO 8.º

Em primeira convocação, a assembleia geral só poderá deliberar
desde que estejam presentes ou representados accionistas com, pelo
menos, metade do capital social.

ARTIGO 9.º

Em segunda convocação, as assembleias gerais poderão deliberar
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representados
e o capital de que sejam titulares.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, a eleger pela assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Da administração da sociedade

ARTIGO 11.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de admi-
nistração composto por um presidente, e dois, quatro ou seis vogais,
eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 12.º

O conselho de administração reúne, ordinariamente, segundo ca-
lendário elaborado pelo seu presidente e aprovado pelo conselho, no
início de cada ano e extraordinariamente, sempre que o presidente o
convoque ou a solicitação de três administradores. As reuniões do
conselho de administração serão convocadas com sete dias de antece-
dência, através de carta registada ou fax.

1 � Qualquer membro do conselho só pode fazer-se representar
numa reunião por outro membro, mas ninguém pode representar mais
do que um.

2 � O conselho de administração só poderá funcionar desde que
esteja presente ou representada a maioria dos seus membros.

3 � As deliberações do conselho de administração, com excepção
das previstas no artigo 15.º, são tomadas por maioria dos votos dos
membros presentes ou representados e dos que votem por correspon-
dência o que fica desde já autorizado.

ARTIGO 13.º

Desde que tome posse, e por todo o tempo que durar o mandato
inicial, ou renovado, todos os administradores ficam, desde já, dis-
pensados de caução.

ARTIGO 14.º

1 � Ao conselho de administração são conferidos os mais amplos
poderes de representação e gestão da sociedade, que devem ser exer-
cidos com a observância do disposto no artigo seguinte.

2 � É vedado ao conselho de administração adquirir ou alienar
participações sociais, sendo esta matéria reservada a deliberação da
assembleia geral.

3 � O conselho de administração pode delegar numa comissão
executiva ou administrador delegado a totalidade ou parte dos seus
poderes, com excepção das matérias incluídas nas alíneas a) a d), f),
l), e m)�, do artigo 406.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 � A comissão executiva será sempre composta por um número
ímpar de membros do conselho.

5 � O modo de funcionamento da comissão executiva é o mesmo
do conselho de administração e o seu mandato termina quando termi-
nar o do conselho de administração.

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade obriga-se legalmente pela assinatura de:
a) Dois administradores;
b) Um administrador e um procurador com poderes bastantes;

c) Dois procuradores, no âmbito dos poderes que lhes hajam sido
conferidos pelo conselho de administração e constantes das respecti-
vas procurações;

d) Um administrador ou um procurador, dentro dos limites que lhes
hajam sido conferidos, respectivamente, em acta do conselho de ad-
ministração ou em procuração.

2 � Em assuntos de mero expediente, bastará a assinatura de um
administrador ou de um procurador com poderes suficientes.

CAPÍTULO IV

Da fiscalização da sociedade

ARTIGO 16.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, ou a um
conselho fiscal composto por um presidente e dois vogais efectivos e
um suplente.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 17.º

A assembleia geral fixará anualmente remunerações, bem como
quaisquer outras regalias, a receber ou gozar pelos corpos sociais, fa-
culdade que poderá delegar em comissão de vencimentos formada, pelo
menos, por três accionistas.

ARTIGO 18.º

Fica autorizado o conselho de administração a, no decurso de um
exercício, efectuar aos accionistas adiantamentos sobre os lucros, nos
termos do artigo 297.º do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação da sociedade e disposições finais

ARTIGO 19.º

A sociedade dissolve-se nos termos e nos casos legais, sendo liqui-
datários os membros do conselho de administração que ao tempo
estiverem em exercício.

ARTIGO 20.º

As deliberações dos sócios poderão derrogar os preceitos dispositi-
vos da lei sem necessidade de alteração estatutária.

ARTIGO 21.º

Os lucros apurados em cada exercício terão o destino e a aplicação
que for deliberado em assembleia geral que proceda a aprovação das
contas do exercício, podendo esta deliberar por simples maioria.

ARTIGO 22.º

Os membros dos órgãos sociais são eleitos trienalmente pela
assembleia geral, sendo sempre permitida a sua reeleição.

CAPÍTULO VIII

Disposições transitórias

ARTIGO 23.º

Ficam, desde já, nomeados os órgãos sociais para o triénio de 2003/
2005, com a seguinte composição:

Conselho de administração � presidente: Américo Neves da Mota,
número fiscal 105126128, bilhete de identidade n.º 2702832, emiti-
do em 16 de Março de 1998, Lisboa, casado no regime da comunhão
de adquiridos com Olga Maria Ribeiro Almeida, natural da freguesia
de Cedofeita, do concelho do Porto, residente na Rua de Ricardo
Ribeiro, lote 6, Ovar; vogais: António Amaral dos Santos, número
fiscal 121968340, bilhete de identidade n.º 7708706, emitido em 15 de
Outubro de 2001, Lisboa, separado, natural da freguesia de São João
Lourosa, do concelho de Viseu, residente na Rua da Igreja, 10,
Fermentelos, Águeda; Maria de Fátima Laranjeira Correia da Silva,
número fiscal 207670846, bilhete de identidade n.º 10056807, emiti-
do em 31 de Maio de 1999, Lisboa, solteira, natural da freguesia de
Paranhos, do concelho do Porto, residente na Estrada Nacional n.º 109,
2978, Vila Nova de Gaia.

Fiscal único: efectivo � Joaquim Manuel Martins da Cunha, revi-
sor oficial de contas n.º 859, casado, residente na Rua de Júlio de Brito,
102, no Porto; suplente � Joaquim Manuel Marques da Cunha, revi-
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sor oficial de contas n.º 266, casado, residente na Rua de Júlio de Brito,
102, no Porto.

Assembleia geral: presidente � Luís Carlos Aguiar Rocha Ferreira,
advogado, com escritório na Avenida do Dr. Antunes Guimarães, 445,
no Porto.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues da Silva. 2006002295

ADÃO & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2680/
031125; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/031125.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi constituída en-
tre Carlos Alberto de Oliveira Tavares Pereira, casado com Maria da
Conceição Soares Gomes Pereira Tavares, comunhão de adquiridos e
Joaquim Fernando de Oliveira Tavares Adão, casado com Marília
Fernanda Pinho Almeida, comunhão de adquiridos a sociedade em
epígrafe, a qual, se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Adão & Tavares, L.da, com sede na
Rua do Bairro Social, 15, da freguesia de Esmoriz, concelho de Ovar.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio por grosso
de mobiliário.

3.º

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

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, desde já, no-
meados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, em
juízo e fora dele, é necessária a assinatura de um gerente.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, com precedente deliberação de assembleia geral, tomada por una-
nimidade, até ao décuplo do capital social, bem como poderão os
sócios fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma carecer, nos
termos e condições a deliberar igualmente em assembleia geral.

6.º

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues da Silva. 2006002473

ADEGA DO OUTEIRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2681/
031128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/031128.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi constituída en-
tre Manuel da Costa Alves, casado com Arminda Gomes Soares na
comunhão geral; Manuel Justino Gomes da Costa, casado com Maria
Clotilde da Costa Oliveira, mas dela separado judicialmente de pesso-
as e bens; e Álvaro José Ferreira Brandão, casado com Maria de Lurdes
Ferreira Carvalho Brandão, comunhão de adquiridos a sociedade em
epígrafe, a qual, se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Adega do Outeiral, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar do Outeiral, sem numero, freguesia
de Arada, concelho de Ovar.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de adega regional,
restaurante, snack-bar, comércio de produtos alimentares e artesanato.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
1700 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues da Silva. 2006002481

TERMODECO � CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1368/
940714; identificação de pessoa colectiva n.º 503235830;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/031125.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de funções
do gerente, João Carlos Silva Soares Balreira, por renúncia. �
Data: 14 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues Silva. 2006002457

EXTECIN � EXECUÇÃO TÉCNICA DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1342/
940323; identificação de pessoa colectiva n.º 503168033;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/031125.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de funções
do gerente, João Carlos Silva Soares Balreira, por renúncia. �
Data: 14 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues Silva. 2006002449

ANTROCOR � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2253/
010820; identificação de pessoa colectiva n.º 505695057; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/031128.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo sido
encerradas e liquidadas as contas em 17 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues Silva. 2006002309

EUCALOUCA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2676/
031119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/031119.

Certifico que pela apresentação supra referida, Maria de Lurdes
Castro Ramos Alvim, casada com Rui António Alvim Couto da Silva,
comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual, se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EUCALOUCA � Comércio de Vestuá-
rio, Unipessoal, L.da, com sede na Avenida de Raimundo Rodrigues,
654, freguesia de Esmoriz, concelho de Ovar.

§ 1.º A gerência poderá deslocar a sede social para qualquer conce-
lho limítrofe, bem como criar sucursais ou outras formas de represen-
tação social.

§ 2.º A sociedade poderá adquirir participações sociais em socieda-
des comerciais com objecto diferente do seu.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de vestuário e acessórios de
moda e produtos relacionados com a actividade, importação e expor-
tação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, correspondente a uma quota de igual valor, perten-
cente ao único sócio.

§ único. Pode o único sócio constituir prestações suplementares
até ao máximo de 20 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado, compete ao gerente, sócios ou não, a no-
mear pelo único sócio.

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

§ 2.º Fica, desde já, nomeado gerente o único sócio.

ARTIGO 5.º

A sociedade iniciará imediatamente a actividade, com incumbência
para a gerência de praticar todos os actos da sua competência, fican-
do, desde já, autorizado o único sócio gerente a celebrar qualquer
contrato com a sociedade.

ARTIGO 6.º

Em todos os casos omissos neste contrato social regularão as dis-
posições legais aplicáveis às sociedades por quotas.

Conferida, está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues da Silva. 2006002465

ROLAS � EXPORTADORA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 341/
700325; identificação de pessoa colectiva n.º 500235317; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/030205.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo sido
encerradas e liquidadas as contas em 10 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues Silva. 2000007317

JOAQUIM MARQUES ROLA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 340/
700325; identificação de pessoa colectiva n.º 500152292; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/030205.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo sido
encerradas e liquidadas as contas em 10 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues Silva. 2000007325

ÁLVARO REIS SANTOS � CONSULTORIA
EM PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1970/
000210; identificação de pessoa colectiva n.º 504827340;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: Of. 5 a 7 e 8/031118.

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

a) Cessação de funções dos gerentes, Paula Cristina Brandão Soa-
res e Álvaro Manuel Reis Santos, por renúncia. � Data: 10 de Outu-
bro de 2003;

b) Designação de gerentes. � Gerentes designados: Hermínio
Ferreira Vaz Soares e Maria Emília de Carvalho Brandão, residentes
na Rua de Santiago, Santiago de Riba-Ul, Oliveira de Azeméis. �
Data: 10 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues Silva. 2006002163
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CADERNO DIGITAL � EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2108/
001220; identificação de pessoa colectiva n.º 505216752;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: Of. 2 e, 3 e 4/031118.

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

a) Cessação de funções do gerente, Álvaro Manuel Reis Santos,
por renúncia. � Data: 10 de Outubro de 2003;

b) Designação de gerente: a sócia Maria Emília de Carvalho Brandão,
residente na Rua de Santiago, Santiago de Riba-Ul, Oliveira de
Azeméis. � Data: 10 de Outubro de 2003; e alteração parcial do pacto
social, quanto ao artigo 1.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Caderno Digital � Edições e
Publicações, L.da, com sede na Rua do Engenheiro Adelino Amaro da
Costa, 334, loja 6, rés-do-chão, da freguesia e concelho de Ovar.

§ único. (Mantém-se.)

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

Conferida, está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues Silva. 2006002171

MANUEL & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2677/
031120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/031120.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi constituída en-
tre Manuel António Fernandes dos Santos e mulher, Maria Rosa de
Jesus Santos, casados na comunhão de adquiridos a sociedade em
epígrafe, a qual, se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel & Rosa, L.da, e tem a sede na
Rua do Marco, 1205, em Arada, Ovar.

2.º

O objecto da sociedade é café e snack-bar.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
tituladas uma em nome de cada sócio.

4.º

Mediante deliberação da assembleia geral, podem ser exigidas aos
sócios, prestações suplementares de capital até ao montante global
igual a 10 vezes o capital social actual.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou não,
for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto no
n.º 2 deste artigo.

2 � Ficam, desde já, designados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um ge-

rente.
6.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode ser amortiza-
da qualquer quota nos seguintes casos:

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

forma de apreensão forçada;
2 � A contrapartida da amortizada será determinada segundo o

último balanço aprovado, salvo os casos em que a lei preveja impe-
rativamente outro valor.

Conferida, está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues da Silva. 2006002201

AUTO-MECÂNICA ESTRELA DE OVAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 429/
751021; identificação de pessoa colectiva n.º 500318450;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 8, 9 e 11/021129.

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

a) Cessação de funções do gerente, Joaquim Pereira de Almeida,
por renúncia. � Data: 6 de Setembro de 2001;

b) Reforço do capital para 5000 euros, sendo o aumento de
12,02 euros, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-
ção da suas quotas e alteração parcial do contrato, quanto aos arti-
gos 3.º e 6.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma de 2000 euros, titulada em
nome da sócia Ana Paula Cardoso de Almeida Dias e duas, uma de
500 euros e outra de 2500 euros, ambas tituladas em nome do sócio
José Orlando Cardoso de Almeida, sendo que a de 500 euros, é bem
próprio dele.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem sócio ou não,
for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto no
n.º 2 deste artigo.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com

a assinatura conjunta dos dois gerentes.

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

Conferida, está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues Silva. 2001757778

FERLITO � FERROS DO LITORAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 980/
890911; identificação de pessoa colectiva n.º 502217669; inscri-
ção n.º 34; números e data das apresentações: 15/031118.

Certifico que apresentação supra referida e em relação à sociedade
em epígrafe, foi efectuado o registo de:

Designação de fiscal único, até ao fim do mandato em curso (2001 a
2003). � Efectivo: Abílio Azevedo, António Baptista, Elísio Quin-
tas e Lino Vieira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, da Rua
de São João de Brito, 610, 1.º, sala 1, Porto; representada por José
Elísio Lopes da Silva Quintas, casado, residente na Rua do Beato Inácio
de Azevedo, 233, 2.º, Porto. � Suplente: Lino Augusto Rodrigues
Vieira, casado, residente na Rua Nova de Salgueiros, 84, Canidelo, Vila
Nova de Gaia. � Data: 22 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues Silva. 2006022180

ALCINO OLIVEIRA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1953/
991229; identificação de pessoa colectiva n.º 504722794; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/031118.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital para
200 000 euros, sendo o aumento de 100 000 euros, realizado em di-
nheiro, subscrito pelos sócios na proporção e em reforço das suas quo-
tas e alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, cuja redacção
actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social é de 200 000 euros, encontra-se totalmente reali-
zado e corresponde à soma de duas quotas, de 100 000 euros cada,
tituladas uma em nome de cada sócio.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues Silva. 2002424837

SÃO JOÃO DA MADEIRA

MATTRESS TICKING DUVALLI � FÁBRICA DE TECIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2132/020124; identificação de pessoa colectiva n.º 504638696;
data e número da entrega: 1/20031216.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de conta, relativas ao exercício de 2001.

18 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006040391

MATTRESS TICKING DUVALLI � FÁBRICA DE TECIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2132/020124; identificação de pessoa colectiva n.º 504638696;
data e número da entrega: 2/20031216.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de conta, relativas ao exercício de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006040405

SGI DESIGN � SOLUÇÕES DE GRAFISMO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2130/20031211; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/20031211.

Certifico que entre António Manuel da Costa e Silva e sua mulher,
Anabela Bastos Simões Silva, casados na comunhão de adquiridos e
residentes na Avenida da Misericórdia, 296, 1.º, direito, sendo ele
natural da cidade de São João da Madeira e ela do Luxemburgo e, ain-
da, com Iris Elicélia Pires de Barros e Sousa, casada com Jaime Augusto
Ferraz Silva e Sousa, na separação de bens, natural de Angola, resi-
dente à Rua do Dr. Manuel Dias Ferreira, 52, freguesia de Cacia, con-
celho de Aveiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SGI Design � Soluções de Grafismo e
Imagem, L.da e tem a sua sede na Rua dos Bombeiros Voluntários,
420, loja D, em São João da Madeira.

A sede social poderá ser transferida para qualquer outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe por simples deli-
beração da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços no desenvol-
vimento de soluções de imagem e grafismo, de empresas e produtos,
incluindo comércio a retalho de materiais gráficos e demais
artigos publicitários.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros, representado por três quotas,
duas com o valor nominal de 3750 euros cada, pertencendo uma ao
sócio António Manuel da Costa e Silva, outra à sócia Anabela Bastos
Simões Silva e uma com o valor nominal de 7500 euros, pertencendo
à sócia Iris Elicélia Pires de Barros e Sousa.

As quotas dos sócios António Manuel da Costa e Silva e Anabela
Bastos Simões Silva, foram integralmente realizadas em dinheiro e a
quota da sócia Iris Elicélia de Barros e Sousa foi realizada em dinheiro
em apenas 50% do seu valor, ficando os restantes 50% a realizar no
prazo de três meses.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade que vencerão ou
não juros, conforme se vier a deliberar.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, mas a cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade.

Nas cessões de quotas a estranhos é atribuído o direito de preferên-
cia aos sócios.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, compete a todos os sócios que, desde já,
ficam nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, é neces-
sária a assinatura conjunta dos gerentes António Manuel da Costa e Silva
ou Anabela Bastos Simões Silva e Iris Elicélia Pires de Barros e Sousa.

É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em quaisquer actos e
contratos alheios aos fins e interesses sociais, designadamente, abo-
nações, fianças, letras de favor, cauções e actos semelhantes.

ARTIGO 7.º

Em caso de morte de qualquer sócio, a quota transmite-se aos seus
sucessores, cabendo ao respectivo cabeça de casal a representação
perante a sociedade, enquanto a quota se mantiver por partilhar, sal-
vo se os herdeiros deliberarem nomear um outro de, entre si, que a
todos represente.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá proceder à amortização da quota quando for
permitido por lei e nos seguintes casos:

a) Quando da cessão de quotas, sem consentimento da sociedade;
b) Quando o sócio infrinja o n.º 2 do artigo 6.º deste pacto;
c) Quando adjudicada ao cônjuge não sócio em partilha resultante

de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens;
d) Quando arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa

falida ou insolvente.
A amortização ou aquisição será efectuada pelo valor apurado em

face do último balanço. O pagamento será efectuado até a um máxi-
mo de 12 prestações, sem vencimento de juros.

Quando a sociedade tiver o direito de amortizar a quota, pode em
vez disso, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

Os gerentes ficam, desde já, nomeados nos termos da alínea b) do
n.º 4, do artigo 202.º, do Código das Sociedades Comerciais, a movi-
mentar a conta aberta em nome da sociedade, no Banco BPI, agência
de Arrifana, podendo efectuar os levantamentos necessários para fa-
zer face às despesas de constituição e registo da sociedade e com a
aquisição de bens de equipamento e mercadorias relacionadas com o
seu funcionamento.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040332

MATTRESS TICKING DUVALLI � FÁBRICA DE TECIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2132/020124; identificação de pessoa colectiva n.º 504638696;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/20031215.

Certifico que relativamente à sociedade supra, foi alterado o n.º 1 do
artigo 3.º, o qual, passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a respectiva sede na Rua do Dr. Sá Carneiro,
39, A, 3701-911 São João da Madeira, freguesia de São João da Ma-
deira, concelho de São João da Madeira.

Mais certifico que o texto completo do contrato, na sua redacção
actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

18 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040359
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TTR � COMÉRCIO DE TINTEIROS TONERS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2040/20021212; identificação de pessoa colectiva
n.º 506279324; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 7 e 8/20031215.

Certifico que relativamente à sociedade supra:
1 � Foi depositada a da escritura, de que consta a cessação de fun-

ções do gerente Paulo Alexandre Santos da Costa, em 16 de Setem-
bro de 2003, por renúncia.

2 � Foi alterado parcialmente o contrato de sociedade, tendo, em
consequência, o artigo 3.º e o n.º 2 do artigo 5.º, ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e com os demais valores constantes da escrita e corresponde
à soma de duas quotas, sendo uma de 3500 euros, pertencente à sócia
HIGIOFFICE � Comércio de Artigos de Escritório e Higiene,
Unipessoal, L.da, e uma de 1500 euros, pertencente ao sócio Carlos
Miguel de Almeida Tavares.

5.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Fica, desde já, nomeada gerente a outorgante atrás identificada,

Ana Maria Ferreira Pinto Tavares.
3 � (Mantém-se.)

Mais certifico que o texto completo do contrato, na sua redacção
actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

18 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040340

DELTARIA � SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1765/940907; identificação de pessoa colectiva n.º 503270458;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 8 e 9/20031218.

Certifico que depositada a acta n.º 14, de 28 de Outubro de 2003,
de que consta:

1 � A cessação de funções do gerente Joaquim de Oliveira Reis,
em 28 de Outubro de 2003, por renúncia.

2 � Cessação de funções dos gerentes Mário Fernando da Silva
Pinheiro e Sílvio Jorge Pereira da Silva, em 28 de Outubro de 2003,
por renúncia.

18 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040103

DOMINGOS FERREIRA DE SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2126/20031204; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/20031204.

Certifico que Domingos Ferreira de Sousa, casado com Aurora da Silva
Monteiro, na comunhão geral de bens, natural da freguesia e concelho de
Espinho, residente na Rua do Parrinho, 207, 1.º, São João da Madeira,
constituiu uma sociedade unipessoal por quotas que vai reger-se pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Domingos Ferreira de Sousa,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Parrinho, 207, 1.º, freguesia e
concelho de São João da Madeira.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação, reparação e comercialização
de máquinas e aparelhos eléctricos.

ARTIGO 3.º

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

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remuneradas ou não,
conforme for deliberado, serão exercidas por sócios ou não sócios,
ficando, desde já, nomeado gerente ele sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues Fernandes dos San-
tos Lima. 2003262512

INKIARO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2127/20031204; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 6/20031204.

Certifico que José Manuel de Azevedo Neves, casado com Maria
de la Concepcion Lindora Baptista Pinto, na separação de bens, na-
tural da freguesia e concelho de São João da Madeira, residente no
lugar de Casal Novo, Largo do Areal, sem número, freguesia de
Cucujães, concelho de Oliveira de Azeméis, constituiu uma sociedade
unipessoal por quotas que vai reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INKIARO � Importação e Expor-
tação de Calçado, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua da Madei-
ra, 485, Zona Industrial n.º 1, freguesia, concelho e cidade de São João
da Madeira.

2 � A sociedade por simples deliberação da gerência poderá deslo-
car a sede social para outro local do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe e criar agências, sucursais, filiais ou outras formas locais
de representação, em qualquer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, representações, im-
portação e exportação de calçado, acessórios de moda e vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio, José Manuel de Azevedo Neves.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
basta a assinatura de um gerente.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040162

J. L. & BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2128/20031209; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/20031209.

Certifico que entre Joaquim de Almeida Lino, solteiro, maior, na-
tural da cidade de São João da Madeira, onde habitualmente reside na
Rua da Carvalhosa, 268, e Ana Maria Campina Fernandes Braga, di-
vorciada, natural da freguesia da Sé, concelho de Faro e com residên-
cia habitual na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 48, C, 1.º, na
cidade de Loulé, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. L. & Braga, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Sá Carneiro,
93, rés-do-chão, esquerdo, na cidade, freguesia e concelho de São João
da Madeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação, representação de máquinas de venda automática, equipamen-
tos hoteleiros e produtos alimentares; exploração de máquinas de ven-
da automática.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5 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 nos 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 dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

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

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

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

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

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

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040170

VALE DE CAMBRA

AGÉPINT � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 281/870421; identificação de pessoa colectiva n.º 501813497;
número e data da entrega: 2/20031128.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício de 2002.

Está conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2002777217

RUI PEDRO MATOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 944/011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505703394;
número e data da entrega: 1/20031128.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício de 2002.

Está conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2002777225

NUNO & FERNANDES � SERRALHARIA, PICHELARIA
E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 730/980813; identificação de pessoa colectiva n.º 504213032;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20031204.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao aumento de
capital e, em consequência, o artigo 3.º (Capital e sua distribuição),
do seu pacto social, passou a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito e realizado nos termos da escrituração
social, é de 25 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 12 500 euros
cada uma, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios, Manuel
Nuno Soares Leite e Maria da Glória Tavares Fernandes.

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

4 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2002777209
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M. A. J. A. B. � GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 491/930416; identificação de pessoa colectiva n.º 502971797;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 2/20031205.

Certifico que foi depositada a escritura da sociedade em epígrafe,
de onde consta a dissolução e encerramento da liquidação. � Data da
aprovação das contas: 25 de Novembro de 2003.

Conferido, está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2002002576

ONLYSPORTS � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 1076/20031205; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20031205.

Certifico que:
1.ª Carla Maria da Silva Assis de Carvalho, casada com Jorge Filipe

de Pinho Rodrigues, no regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Codal, concelho de Vale de Cambra, onde reside no lugar
de Estrada.

2.ª Joana da Costa Leite da Fonseca Maia, casada com Paulo Miguel
de Pinho Rodrigues, no regime de comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Vila Chã, concelho de Vale de Cambra, residente nesta
cidade de Vale de Cambra, à Rua de Santo António, 109, 4.º, direito.

Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição dos seus bilhe-
tes de identidade, respectivamente, n.os 10350217, emitido em 10 de
Janeiro de 2002 e 10853771 em 18 de Fevereiro de 2000, ambos pelos
Serviços de Identificação Civil de Aveiro.

E declararam as outorgantes que, pela presente escritura consti-
tuem, entre si, uma sociedade comercial por quotas, que se rege pelas
seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ONLYSPORTS � Artigos de
Desporto, L.da, com sede nesta cidade de Vale de Cambra, à Avenida
do Vale do Caima, sem número, freguesia de São Pedro de Castelões.

2 � Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá transferir a sua
sede para qualquer outro local, podendo, todavia, essa transferência
ser feita pela gerência desde que tenha lugar dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

3 � Poderá também a gerência criar ou encerrar sucursais, agên-
cias ou outras formas locais de representação da sociedade, quer em
Portugal, quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � Constitui seu objecto: comércio a retalho de artigos de des-
porto e vestuário.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio 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 é de 5000 euros, subscrito e realizado em dinheiro,
representado por duas quota iguais, do valor nominal de 2500 euros
cada uma, pertencente cada uma elas a cada uma das sócias, Carla
Maria da Silva Assis de Carvalho e Joana da Costa Leite da Fonseca
Maia.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante global no dobro do montante correspondente ao capi-
tal social.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimento
precedente deliberação dos sócios, votada por aqueles que assumam a
obrigação de efectuar os suprimentos.

ARTIGO 6.º

1 � As cessões de quotas e as correspectivas divisões são livre-
mente permitidas, desde que feitas aos sócios, seus cônjuges e descen-

dentes. � Desde que feita a estranhos só serão eficazes para com a
sociedade desde que esta preste o seu consentimento.

2 � A sociedade tem direito de preferência relativamente às ces-
sões de quotas que os sócios se proponham fazer a estranhos.

3 � Subsidiariamente, quando a sociedade não puder ou não quiser
executar o seu direito de preferência, têm também os sócios esse di-
reito na proporção das quotas de que forem titulares.

4 � No caso de ser exercido o direito de preferência a quota a ceder
será paga pelo valor que tiver à face do último balanço aprovado.

5 � O pagamento será efectuado em três prestações iguais e sem
juros, que se vencerão, de quatro em quatro meses, vencendo-se a
primeira na data da escritura pública de cessão.

ARTIGO 7.º

A gerência fica afecta a ambas as sócias, bastando a intervenção de
qualquer uma delas para obrigar a sociedade.

ARTIGO 8.º

A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos gerentes fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais não disseram directamente respeito, designada-
mente, letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilidades
similares.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Quando sejam transmitidas em consequência de processos judi-

ciais ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do sócio, em
termos de serem alienadas independentemente da sua vontade;

d) Em caso de divórcio, se na partilha subsequente a quota não
ficar a pertencer ao seu titular.

2 � A amortização deve ser deliberada no prazo de 60 dias a contar da
data em que a gerência tiver conhecimento dos factos que a permitam.

3 � A contrapartida da amortização será calculada e paga nos
termos do artigo 6.º

4 � As quotas amortizadas figurarão no balanço como tais.

Posteriormente e por deliberação dos sócios, poderão ser criadas,
em vez delas, uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um
ou a alguns dos sócios ou a terceiros, nos termos do n.º 3, do arti-
go 237.º, do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2002777195

BEJA
ALVITO

TÁXIS COELHO & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvito. Matrícula n.º 56/
010315; identificação de pessoa colectiva n.º 505274299; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20031125.

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: 25 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Mariana Jesus Pinto
Fragoso Lopes Branquinho. 2001456751

BARRANCOS

BIOPEC � AGRICULTURA BIOLÓGICA, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Barrancos. Matrícula n.º 34/
031215; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031215.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios, Carlos Manuel Tereno Marques, solteiro, maior, residente na
Rua das Forças Armadas, 20, Barrancos; João Carlos Burgos Tereno,
solteiro, maior, residente na Rua de Santo André, 1.º, direito, Beja; e
Manuel Silvério Galhardo Almodôvar, Quinta da Saudade, Beja, que se
rege pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação BIOPEC � Agricultura
Biológica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Pinhão, sem número,
na freguesia e concelho de Barrancos.

3 � Por simples deliberação da gerência, fica autorizada a deslocar
a sede da sociedade para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto social agricultura e pecuária,
comercialização de produtos biológicos.

2 � A sociedade poderá participar como sócia em sociedades com
o mesmo objecto social ou com objecto diferente do seu.

ARTIGO 3.º

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

1 � Uma quota no valor nominal de 2000 euros, pertencente ao
sócio Carlos Manuel Tereno Marques.

2 � Uma quota no valor nominal de 1500 euros, pertencente ao
sócio João Carlos Burgos Tereno; e

3 � Uma quota do valor nominal de 1500 euros, pertencente ao
sócio Manuel Silvério Galhardo Almodôvar.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
vier a ser estipulado em assembleia geral, será exercida pelo sócio
Carlos Manuel Tereno Marques que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus actos
e contratos com a intervenção de uma assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios, é livremente permitida.
Depende sempre do prévio consentimento da sociedade a cessão

de quotas a estranhos, sendo, neste caso, conferido o direito de pre-
ferência, em primeiro lugar, à sociedade e em segundo, 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 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 do sócio ao qual não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem prévio consen-

timento da sociedade, tomada por maioria em assembleia geral.
§ único. 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 15 dias.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Adélia Maria
Ramalho Batista Marques. 2001350163

BIOCACHENA � AGROPECUÁRIA BIOLÓGICA, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Barrancos. Matrícula n.º 35/
031219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031219.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios, Carlos Manuel Tereno Marques, solteiro, maior, residente na
Rua das Forças Armadas, 20, Barrancos e Anabela Cristina Magalhães
Botelho, solteira, maior residente na Rua de Gastão Sousa Dias, 11,
Chaves, que se rege pelas cláusulas e condições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação BIOCACHENA �
Agropecuária Biológica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Pinhão, sem número,
na freguesia e concelho de Barrancos.

3 � Por simples deliberação da gerência, fica autorizada a deslocar
a sede da sociedade para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto social agricultura e pecuária.
2 � A sociedade poderá participar como sócia em sociedades com

o mesmo objecto social ou com objecto diferente do seu.

ARTIGO 3.º

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

1 � Uma quota no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao
sócio Carlos Manuel Tereno Marques.

2 � Uma quota no valor nominal de 2500 euros, pertencente à
sócia Anabela Cristina Magalhães Botelho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
vier a ser estipulado em assembleia geral, será exercida pelos dois sócios,
Carlos Manuel Tereno Marques e Anabela Cristina Magalhães Botelho
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus actos
e contratos com a intervenção de uma assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios, é livremente per-
mitida.

Depende sempre do prévio consentimento da sociedade a cessão
de quotas a estranhos, sendo, neste caso, conferido o direito de pre-
ferência, em primeiro lugar, à sociedade e em segundo, 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 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 do sócio ao qual não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem prévio consen-

timento da sociedade, tomada por maioria em assembleia geral.
§ único. 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 15 dias.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Adélia Maria
Ramalho Batista Marques. 2001350171

MUCHOBARRANCOS � ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Sede: Rua 1.º de Dezembro, 12,
freguesia e concelho de Barrancos

Conservatória do Registo Comercial de Barrancos. Matrícula n.º 29/
020827; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/031210.
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Certifico que com referência à sociedade em epígrafe e pela escritura
lavrada, em 24 de Novembro de 2003, de fl. 99 v.º do livro n.º 14-B, a
fl. 1 v.º do livro n.º 15-B, do Cartório Notarial de Barrancos, foi fei-
to o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação. � Data da aprovação das
contas: 24 de Novembro de 2003.

Está em conformidade com o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Adélia Maria
Ramalho Batista Marques. 2001350155

BEJA

NOVA CASADINHO & LAMPREIA � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1587/
020515; identificação de pessoa colectiva n.º 506091465; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/031121.

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

Alteração parcial do contrato com nomeação de gerente, de José
Francisco Figueira Lampreia, casado, Rua de Abu Al Walid Al Baji, 1,
rés-do-chão, esquerdo, Beja, tendo, em consequência, o artigo 4.º fi-
cado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida por três gerentes, que serão
ou não remunerados conforme o que for deliberado em assembleia
geral.

2 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de todos os gerentes;
b) Com a assinatura de um procurador no âmbito dos poderes que

lhe são conferidos nos respectivo mandato.
3 � Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade

em fianças, abonações, letras de favor e em outros actos ou contra-
tos estranhos aos negócios sociais sob pena do infractor ser respon-
sável para com a sociedade pelos prejuízos que possa causar com esse
acto.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104616

ALFIFINA � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO,
VESTUÁRIO E ADORNO PESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 820/
900508; identificação de pessoa colectiva n.º 502369540;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/031120.

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

Cessação de funções de gerente, de Maria Manuela Cansado da
Fonseca Fialho, por renúncia, em 6 de Novembro de 2003.

Está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104608

GECARO � EXPLORAÇÃO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1770/
031126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/031126.

Certifico que entre 1) Juan Manuel Martinez Martin, 2) Rafael
Alberto de Prado Amian, 3) Maria Teresa Magdalena Ruiz-Santaella
Schrader, 4) Francisco Gonzalez Zamora, 5) Francisco Jose Gonzalez

Ocaña, 6) José Luís de Prado Ruiz-Santaella, 7) José Luís Gonzalez
Ocaña, 8) Maria del Mar Garrido Polo, 9) Gerardo Caro Ruiz, 10)
Manuel Francisco Portero Ortiz, foi efectuado o contrato de socieda-
de comercial, o qual, se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GECARO � Exploração e Servi-
ços Agrícolas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no monte da Fonte dos Frades, na
freguesia de Baleizão, concelho de Beja.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e pode criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços no âmbito da
agricultura, transformação e comercialização de produtos agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de dez quotas, pertencentes aos sócios
da seguinte forma: Juan Manuel Martinez Martins, com uma no valor
nominal de 500 euros; ao sócio Rafael Alberto de Prado Amian, com
uma no valor nominal de 562,50 euros; à sócia Maria Terese
Magdalena Ruiz-Santaella Schrader, com uma no valor nominal de
562,50 euros; ao sócio Francisco Gonzalez Zamora, com uma no valor
nominal de 750 euros; ao sócio Francisco José Gonzalez Ocaña, com
uma no valor nominal de 375 euros; ao sócio José Luís de Prado Ruiz-
Santaella, com uma no valor nominal de 875 euros; ao sócio José
Luís Gonzalez Ocaña, com uma no valor nominal de 375 euros; à
sócia Maria Del Mar Garrido Pólo, com uma no valor de 125 euros;
ao sócio Gerardo Caro Luiz, com uma no valor nominal de 750 euros
e ao sócio Manuel Francisco Portero Ortiz, com uma no valor de
125 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de prestar caução, remu-
nerada ou não, conforme deliberação da assembleia geral, é exercida
pelos sócios, José Luís de Prado Ruiz-Santaella e Manuel Francisco
Portero Ortiz.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de dois ge-
rentes.

ARTIGO 5.º

Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade median-
te condições a fixar pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permi-
tida entre os sócios e destes à sociedade.

2 � A transmissão de quotas a estranhos à sociedade está condi-
cionada ao exercício do direito de preferência, em primeiro lugar à
sociedade, deferindo-se aos sócios, caso esta não o pretenda usar.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir livremente prestações noutras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, assim com par-
ticipar no capital de sociedades reguladas por leis especiais ou inte-
grar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares, até 50 ve-
zes o montante do capital social inicial.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104632

SULCO � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 830/900710;
identificação de pessoa colectiva n.º 502414383; data: 031127.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, a acta e outros documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104675

A. CANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 833/900727;
identificação de pessoa colectiva n.º 502414405; data: 031127.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, a acta e outros documentos referentes à
prestação de contas do ano de 2002.

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104667

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO CANAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 689/
871015; identificação de pessoa colectiva n.º 501890505;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 4 e 9/031202.

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

1) Cessação das funções de gerente de Eduarda Maria Sobral do
Rosário, em 10 de Novembro de 2003, por renúncia.

2) Alteração parcial do contrato com nomeação de gerente de Ricardo
Silvério Fragoso Almodôvar, solteiro, maior, Rua de Bento de Jesus Caraça,
24, tendo, em consequência, os artigos 2.º, 4.º e 7.º, ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 2.º

A sede social fica na Rua de Bento de Jesus Caraça, 24, na fregue-
sia de São João Batista, na cidade e concelho de Beja.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores, conforme escrituração, é de 5000 euros e corresponde à soma
de quatro quotas iguais, de 1250 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006104691

BEJALAR � LOUÇAS E VIDROS DE SEBASTIÃO
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 501/810928;
identificação de pessoa colectiva n.º 501235175; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 10/031202.

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

Aumento do capital social de 149 969,38 euros para 270 000 euros
e alteração parcial do contrato, tendo, em consequência, os artigos 3.º
e 7.º, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
270 000 euros e corresponde à soma de três quotas de 90 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios José Francisco Peres Sebastião,
Vítor Manuel Guerreiro Sebastião e Luís Filipe Guerreiro Sebastião.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência, dispensada de caução, pertence aos três sócios, já
nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do sócio José Francis-
co Martins Peres Sebastião ou com a assinatura conjunta de dois ou-
tros gerentes.

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006104640

CUBA

BRUNO BAIÃO & IRMÃOS, L.DA

Sede: Rua Nova, 7, freguesia de Faro do Alentejo,
concelho de Cuba

Conservatória do Registo Comercial de Cuba. Matrícula n.º 252/
20030901; averbamento n.º 1 às inscrições n.os 1 e 2; números e
data das apresentações: 1 e 2/20031217.

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

1 � Cessação de funções do gerente, Bruno Manuel Bento Baião,
por renúncia, em 8 de Agosto de 2003.

2 � Nomeação do gerente, Manuel João Serrano Baião, em 1 de
Setembro de 2003.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Artemisa de Jesus Pi-
çarra Nobre. 2001475586

ODEMIRA

MESTRE RAPOSA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 600;
identificação de pessoa colectiva n.º 504743252; data da apresen-
tação: 1/271103.

Certifico que em relação à sociedade supra identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001912510

BAR-DISCOTECA MARQUES E NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 102;
identificação de pessoa colectiva n.º 501762043; averbamento
n.º 1; número e data da apresentação: 1/27112003.

Certifico que referente à sociedade supra mencionada, foi lavrado
o seguinte acto de registo:

Cessação das funções de gerente de Luís Filipe Costa da Silva San-
tos, por renúncia, em 28 de Fevereiro de 2003.

17 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001912862

BRAGA
AMARES

BEST FOOTBALL � GESTÃO DE INSTALAÇÕES
DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 641/
031120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20112003.
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Certifico que entre Mário Adriano Ribeiro Gonçalves e mulher,
Beatriz Maria Pereira Ferreira Gomes Ribeiro Gonçalves, casados na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Best Football � Gestão
de Instalações Desportivas, L.da e tem a sua sede no lugar do Além,
freguesia de Besteiros, concelho de Amares.

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 gestão de instalações
desportivas, nomeadamente exploração e gestão de campos de fute-
bol, de ténis, piscinas e ginásios. Organização de eventos desportivos
e eventos sociais, tais como aniversários, convívios, colóquios.
Exploração de bar e de salão de jogos designadamente, bilhares e
ténis de mesa. Aluguer de computadores com acesso à internet. Exi-
bição pública de videogramas. Compra e venda de bens imóveis. Pro-
moção imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3750 euros, pertencente ao sócio Mário Adriano Ribeiro Gonçalves e
outra do valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Beatriz
Maria Pereira Ferreira Gomes Ribeiro Gonçalves.

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 aos sócios Mário Adriano Ribeiro Gonçalves que, desde já, fica
nomeado gerente.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar e hipotecar quaisquer bens móveis

e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidos por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

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

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 valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencen-
do-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

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.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José de
Sousa Pinheiro Arantes Ramoa. 2001459637

FAFE

LF. JR � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 464, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2265/
031205; identificação de pessoa colectiva n.º P 506791114; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20031205.

Certifico que foi efectuado o contrato de sociedade entre Luís
Manuel Nogueira Fernandes, casado com Maria José Marques Cunha
Fernandes, em comunhão de adquiridos, residentes na Rua de São José,
153, Fafe e José Bernardino Lima Magalhães Ribeiro, casado com
Paula Cristina Alves Fernandes, em comunhão de adquiridos, residen-
te na Travessa da Paz, 36, Fafe.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação LF. JR � Compra e Ven-
da de Imóveis, L.da, vai ter a sua sede na Rua dos Combatentes da
Grande Guerra, 464, da freguesia e concelho de Fafe.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada ou representada por um ou mais
gerentes, nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam, desde já, designadas gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, com o limite máximo de 10 vezes o mon-
tante das suas quotas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agru-
pamentos complementares de empresas.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2002709327

PÓVOA DE LANHOSO

IMOBILIÁRIA JOSÉ GONÇALVES & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 779/20031125; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/25112003.

Certifico que entre José Gonçalves e mulher, Maria da Graça Gon-
çalves da Fonseca, casados na comunhão geral, foi constituída a soci-
edade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Imobiliária José Gonçal-
ves & Fonseca, L.da e tem a sua sede na Rua da Veiga, 149, 3.º, es-
querdo, freguesia e concelho da Póvoa de Lanhoso.

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 compra e venda de bens imóveis.
Indústria da construção civil.
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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, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Maria da Graça Gonçalves da Fonseca que, desde já,
fica nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Gonçalves Lopes Fernandes. 2002782725

CONSTRUÇÕES CARLOS TINOCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 278/941206; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 8 e inscri-
ção n.º 12; números e data das apresentações: 3, 5 e 7/20031203.

Certifico que foi efectuado o registo de cessação de funções de
gerentes de Manuel António Antunes Tinoco e Henrique Antunes
Tinoco, casado, por renúncia, datada de 22 de Setembro de 2003.

Mais certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi re-
gistada a alteração parcial do contrato, tendo, em consequência, os
artigos 1.º, 3.º e 6.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Carlos Tinoco, L.da

2 � Tem a sua sede na Praça do Engenheiro Armando Rodrigues,
freguesia de Póvoa de Lanhoso (Nossa Senhora do Amparo), conce-
lho da Póvoa de Lanhoso.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade do consenti-
mento da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3500 euros, pertencente à sócia Empresas González Vieitez, S. L., e
outra do valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Empresas
Mon Seijas, S. L.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a Alberto González Vieitez, casado, residente na Rua C, 20,
Lalín, Pontevedra, Espanha e Óscar Mon Seijas, casado, residente na
Rua do Rio, 1, 3.º, D, Lalín, Pontevedra, Espanha que, desde já, fi-
cam nomeados gerentes.

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

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 reali-
zar operações de crédito que sejam permitidos por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

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

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2002782660

ADÃO & FILHOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 352/961220; identificação de pessoa colectiva n.º 503780987;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 3/04122003.

Certifico que pela inscrição n.º 2, foi registada a dissolução e en-
cerramento da liquidação em epígrafe.

Data da aprovação de contas: 24 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2002782679

GRANIPÓVOA � COMÉRCIO E CORTE DE GRANITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 781/20031204; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20031204.

Certifico que entre António Alves Pereira, casado com Aida da
Conceição Silva Vaz, na comunhão de adquiridos e Luís Alves Perei-
ra, casado com Palmira Maria Lemos Sousa, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação GRANIPÓVOA � Comér-
cio e Corte de Granito, L.da e tem a sua sede no lugar do Mosteiro,
freguesia de Fontarcada, concelho da Póvoa de Lanhoso.

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 comércio, importação, expor-
tação, serragem, corte e acabamento da pedra, designadamente, gra-
nito. Comércio de materiais para a construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
5000 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 20 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para vincular 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 parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

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.
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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 despesas
de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2002782695

VILA NOVA DE FAMALICÃO

RESTAURANTE SNACK-BAR A CILINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3527/940511; identificação de pessoa colectiva
n.º 503208752.

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

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2001386214

AZEVEDO RODRIGUES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2790/910716; identificação de pessoa colectiva
n.º 502592087.

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

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002125848

BRAGANÇA
BRAGANÇA

G. G. M. � GARRIDO & GONÇALVES MARGARIDA
EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1605/
031210; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/031210.

Certifico que entre Luís Agostinho Garrido, casado com Margarida
Jesus Gonçalves, casados na comunhão de adquiridos; Margarida de
Jesus Gonçalves, casada com Luís Agostinho Garrido, na comunhão
de adquiridos, foi constituída uma sociedade por quotas que se rege
nos termos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma G. G. M. � Garrido & Gonçalves
Margarida � Empresa de Trabalho Temporário, L.da e tem a sua sede
no lugar de Paradinha de Outeiro, freguesia de Outeiro, concelho de
Bragança.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar

agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcio.

2.º

A sociedade tem por objecto a selecção e colocação de pessoal e
construção de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, cada uma delas pertencente a cada um dos sócios, Luís
Agostinho Garrido e Margarida de Jesus Gonçalves.

4.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a dois gerentes, sócios
ou não, ficando, desde já, designados gerentes os sócios Luís Agosti-
nho Garrido e Margarida de Jesus Gonçalves.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

3 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores, para a prática de determinados actos.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, estranhos
ao objecto social.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios,
depende consentimento prévio da sociedade, gozando então o sócios
não cedentes, nas cessões onerosas, do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela a tercei-
ros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por escrito,
dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, o preço
e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o consenti-
mento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o direito de
preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, nos casos seguintes:
a) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no ar-

tigo 6.º;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea b),

será a resultante do valor nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada, figurará no balanço como tal e poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

10 de Dezembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2005111414

JOSÉ MANUEL & RODRIGUES IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1429/
020416; identificação de pessoa colectiva n.º 503742473; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/021209.

Certifico que a sociedade acima referenciada, se encontra dissolvi-
da e encerrada a sua liquidação, tendo sido aprovadas as contas em
28 de Outubro de 2003.

9 de Outubro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2005111406
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FREIXO DE ESPADA À CINTA

ESTALAGEM SOEIRO MEIRELES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 221, freguesia de Lagoaça,
concelho de Freixo de Espada à Cinta

Conservatória do Registo Comercial de Freixo de Espada à Cinta.
Matrícula n.º 37; identificação de pessoa colectiva n.º 506106969.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito da
prestação de contas, referente ao ano de exercício de 2002.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rafaela Tamém
Madeira Poço. 2001532270

MACEDO DE CAVALEIROS

CEBOLO & LOPES, AUTO LAVAGEM E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrícula n.º 524/
030313; identificação de pessoa colectiva n.º 506497887; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031209.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, Vítor Manuel
Lopes, renunciou à gerência, a partir de 8 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2004983019

GILBERTO CONSTANTINO � INSPECÇÕES TÉCNICAS
VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 31/910311; identificação de pessoa colectiva n.º 500425167;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 4/031209.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feita a
alteração ao pacto social e consequentemente foi alterado o artigo 4.º,
nos seguintes termos:

4.º

A gerência da sociedade fica afecta a ambos os sócios, desde já,
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme vier delibe-
rado em assembleia geral.

§ 1.º Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a assinatura de ambos os gerentes, excepto nos casos de
mero expediente em que é suficiente a assinatura de um gerente.

Mais certifico que foram nomeados gerentes, Jorge Henrique Ferreira
Santos e José Francisco Ferreira Santos, por deliberação de 4 de De-
zembro de 2003.

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

Conferida, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2004983027

VILA FLOR

GPVF � GABINETE DE PROJECTOS DE ARQUITECTURA
E ENGENHARIA DE VILA FLOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Flor. Matrícula n.º 185/
013020; identificação de pessoa colectiva n.º 505192152; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/031114.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade.

Data da aprovação de contas: 30 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lília da Con-
ceição Fonseca. 2001882572

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

FISIOFORMA � GINÁSIO DE MUSCULAÇÃO
E MANUTENÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1110/910719; identificação de pessoa colectiva n.º 502597330;
número e data do depósito: Pc. 4/20031106.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002902330

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LESTEC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2334/20030123; identificação de pessoa colectiva n.º 502159936;
número e data do depósito: Pc. 1/20031031.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002901023

C. O. B. R. A. � CENTRO ODONTOLÓGICO DA BEIRA,
REABILITAÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1664/980123; identificação de pessoa colectiva n.º 504111434;
número e data do depósito: Pc. 2/20031031.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002901031

RODRISIL � LANIFÍCIOS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 793/710921; identificação de pessoa colectiva n.º 501807802;
número e data do depósito: Pc. 5/20031030.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002900906

NEVES & ELVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 950/891024; identificação de pessoa colectiva n.º 501516263;
número e data do depósito: Pc. 6/20031030.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002900914
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DUAFAR � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2104/20010913; identificação de pessoa colectiva
n.º 505684322; número e data do depósito: Pc. 3/20031021.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002901015

CETALBI � CONTABILIDADE E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 676/840507; identificação de pessoa colectiva n.º 501438041;
número e data do depósito: Pc. 3/20031030.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002900892

GOMES & FREIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1728/980928; identificação de pessoa colectiva n.º 504235036;
número e data do depósito: Pc. 4/20031030.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002900930

CONFECÇÕES BALOJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 345/720303; identificação de pessoa colectiva n.º 500070342;
número e data do depósito: Pc. 1/20031021.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002900990

RIBEIRO PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 674/840502; identificação de pessoa colectiva n.º 501463593;
número e data do depósito: Pc. 2/20031021.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002901007

JÚLIO MARTINS PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 366/730626; identificação de pessoa colectiva n.º 500160880;
número e data do depósito: Pc. 1/20031017.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002900973

DOM FRANGANOTE � CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2138; identificação de pessoa colectiva n.º 505396017; núme-
ro e data do depósito: Pc. 2/20031017.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002900981

SOCIEDADE AGRÍCOLA REBOUÇA DE CIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2183/20020221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505748789; número e data do depósito: Pc. 2/20031015.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002900957

INVESTEL � INVESTIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1052; identificação de pessoa colectiva n.º 502449390; núme-
ro e data do depósito: Pc. 3/20031015.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002900965

MARTINURB � URBANISMO E IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2146/20011128; identificação de pessoa colectiva
n.º 505756682; número e data do depósito: Pc. 1/20031013.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que com referência à sociedade em
epígrafe, foram depositados na pasta própria da respectiva socieda-
de, os documentos de prestação de contas relativas ao exercício do
ano de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002900922

ROSA & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1746/981130; identificação de pessoa colectiva n.º 504285742;
número e data do depósito: Pc. 1/20031015.
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Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002900949

SETLAR � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 412/760317; identificação de pessoa colectiva n.º 500581665;
número e data do depósito: Pc. 3/20031006.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2002902321

SERTÃ

ESPLANADA VERDE � SNACK BAR, L.DA

Sede: Rua dos Defensores da Pátria, 28, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 520/
940126; identificação de pessoa colectiva n.º 503121134; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/031120.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que na sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, apresentação n.º 1/
031120. � Cessação de funções de gerente: Carlos Alberto Barata
Latado, por renúncia, em 23 de Outubro de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Gina Barata dos Reis.
2003449221

VILA DE REI

VIJOTRA � CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula n.º 139/
031212; identificação de pessoa colectiva n.º P 506801357; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031212.

Certifico que Nelson Manuel Sarmento São Miguel, casado, e Ma-
ria de Fátima Munes Mendes Tavares, casada, constituíram a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VIJOTRA � Construções e
Transportes, L.da e tem a sua sede no edifício Avenida, loja F, em
Vila de Rei, freguesia e concelho de Vila de Rei.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar, manter ou extinguir sucursais e ou-
tras formas de representação social, no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto projectos, arquitectura e enge-
nharia. Promoção imobiliária e construção de edifícios. Extracção de
inertes e comercialização de materiais e artefactos para a construção
civil. Demolições e terraplanagens. Aluguer de máquinas com e sem
operador. Transportes rodoviários de mercadorias por conta de ou-
trem (nacionais e internacionais).

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócio de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com o objecto diferente 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
50 000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros,
uma de cada sócio.

2 � Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos,
que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao valor global
de 200 000 euros.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar e depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de
ambos os sócios que ficam, desde já, nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de ambos os ge-
rentes.

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

ARTIGO 6.º

Sempre que a lei não exija formalidades especiais as assembleias
gerais serão convocadas, por carta registada com aviso de recepção,
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001825048

COIMBRA
CANTANHEDE

M. P. L. VET � MEDICINA DE PRODUÇÃO LEITEIRA
VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1042/990208; identificação de pessoa colectiva n.º 504431773;
data da apresentação: 030626.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2001299320

GÓIS

BOBIRÓTULO � INDÚSTRIA DE RÓTULOS
E EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 401/970526;
identificação de pessoa colectiva n.º 503973882.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2003, foram depositados na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001508972

AMÍLCAR JORGE RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 452/
020627.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 26 de Junho
de 2003, foram depositados na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Duarte Ferreira. 2001508816

PARQUE EÓLICO DE MALHADAS GÓIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 413/990617;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/031120.

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

Nomeação dos órgãos sociais para o triénio 2003-2005:
Conselho de administração: James Marc Ralph Goves-Raines, ca-

sado; Michael Robert O�Neil, casado; Stephen Balint, casado.
Fiscal único: efectivo: Ledo, Morgado e Associados � Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, n.º 63, representada por Jorge Bento
Martins Ledo, casado, revisor oficial de contas n.º 591;
suplente: Manuel Maria de Paula Reis Boto, casado, revisor oficial de
contas n.º 523.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Duarte Ferreira. 2001508336

IRMÃOS GARCIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 120/750320;
identificação de pessoa colectiva n.º 500363510; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031128.

Certifico que em relação à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte facto:

Cessação de funções de gerente de Alcindo das Neves Garcia, por
óbito, em 25 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Duarte Ferreira. 2001508808

ALVES & BARATA � METALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 416/990901;
identificação de pessoa colectiva n.º 504632167.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2003, foram depositados na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte Ferreira. 2001508999

MIRA

FARMÁCIA CRUZ FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 350/
011121; identificação de pessoa colectiva n.º 505856514; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/031211.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que foi registada a
alteração parcial do pacto, sendo eliminado o artigo 6.º

O texto completo do contrato alterado ficou depositado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 2002987076

TÁBUA

SOUSA & DUARTE, L.DA

Sede: lugar de Venda da Esperança, freguesia de Covas,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 80; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500570035.

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

Pela inscrição n.º 10, apresentação n.º 2/031204, nomeado geren-
te Luís Filipe Gouveia Albuquerque, solteiro, maior, residente em
Catraia de São Paio de Gramaços, Oliveira do Hospital. � Data: 20 de
Novembro de 2003.

Conferido, está conforme.

4 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Marinha da Concei-
ção dos Reis Fevereiro. 2004909030

VILA NOVA DE POIARES

AUTO MÁRIO HENRIQUES � REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 396/20020517; identificação de pessoa colectiva
n.º 506125645; data do depósito: 20031112.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2000236758

ESTEVES, MATIAS & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 308; identificação de pessoa colectiva n.º 504647954;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14, averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 24 e inscrições n.os 23, 24 e 25; números e data das
apresentações: 4 a 7/20031209.

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

Cessação de funções de gerente de João Pedro Pedroso de Lima
Gonçalves Neves, por renúncia. � Data: 4 de Novembro de 2003.

Alteração parcial do contrato, nos seus artigos 3.º e o corpo do 5.º
(mantendo-se os n.os 1 e 2), passando assim a ter actualmente a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 600 euros e corresponde à soma de 3 quotas iguais de 4200 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Manuel Martins Esteves, José
Alberto Grade Ferreira e Mónica Isabel Costa Oliveira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, ficará a cargo dos sócios ou não só-
cios que vierem a ser designados em assembleia geral, mantendo-se
nomeados gerentes os sócios José Alberto Grade Ferreira, Mónica
Isabel Costa Oliveira e Manuel Martins Esteves.

Cessação das funções de gerente de Mónica Isabel Costa Oliveira,
por renúncia. � Data: 13 de Novembro de 2003.

Nomeação de gerente de Manuel da Conceição Oliveira, casado. �
Data da deliberação: 13 de Novembro de 2003.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade foi depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Graça Margarida da Silva
Brandão Laranjeira. 2000237940
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ÉVORA
ÉVORA

RESTAURANTE A GRUTA, L.DA

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, 2,
Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 60 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2447/
20000309; identificação de pessoa colectiva n.º 504828100; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20031205.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital de 5000 euros para 60 000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou a ter
a seguinte redacção, tendo ficado depositado na pasta respectiva, o
texto completo, na sua redacção actualizado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, no igual valor
nominal de 30 000 euros, pertencendo uma a cada sócio.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006151053

JAIME SIMÕES DIAS & C.A, L.DA

Sede: Portas de Machede, 7000 Évora

Capital social: 20 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1020/
870407; identificação de pessoa colectiva n.º 501811974;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 19/20031204.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
mudança de sede para as Portas de Machede, Évora.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006151045

HIGHLEVEL 2000 � EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, L.DA

Sede: Urbanização do Bairro do Bacelo,
Rua de António Passaporte, 11, rés-do-chão, direito, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2385/
990819; identificação de pessoa colectiva n.º 504381040.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada,
na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas, refe-
rente aos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172492

CONSTROSALDMAR, L.DA

Sede: Rua de Pedro Menezes, 18, rés-do-chão, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1345/
901031; identificação de pessoa colectiva n.º 502464119.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada,
na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas, refe-
rente ao ano de 2002.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172506

ARTUR & ROSA FARINHA, L.DA

Sede: Bairro Alto dos Cucos, Rua da Crónica Eborense, 3,
Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3132/
20031202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20031202.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Artur Matias Charrua Fa-
rinha e mulher, Rosa Maria Pimenta Coutinho Pimenta, casados em
comunhão de adquiridos, Bairro Alto dos Cucos, Rua da Crónica
Eborense, 3, Malagueira, Évora.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Artur & Rosa Farinha, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro Alto dos Cucos, Rua da
Crónica Eborense, 3, freguesia de Malagueira, concelho de Évora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimentos
de restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é 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 ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006151037

PORTEL

PIMENTA, GALHANO, FONTE SANTA E FILHO, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 10, Portel

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 94/
000112; identificação de pessoa colectiva n.º 504575520; inscri-
ções n.os 1 e 2; número e data da apresentação: 1/031209.

Certifico para os fins no disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Códi-
go do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, foi
registado o seguinte:

Facto: Cessação de funções de gerente.
Nome: Augusto António Sabino Pimenta.
Causa: renúncia.
Data: 12 de Abril de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001791054
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REDONDO

ATMAIS � COURRIER, DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 214/
011027; identificação de pessoa colectiva n.º 505569752;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20031203.

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

Pelo averbamento n.º 1, apresentação n.º 3/20031203.
Facto: Cessação de funções de gerente.
Gerente: Joaquim dos Santos Proença.
Data: 24 de Setembro de 2003.
Causa: renúncia.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2003. � O Conservador Interino, Mário Car-
valho. 2001859147

REGUENGOS DE MONSARAZ

SOCIEDADE ALENTEJANA DE INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 474/031211; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/11122003.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe:
a) Que a mesma foi constituída por STDA � Sociedade Turística

do Alentejo, S. A. com sede na Herdade do Esporão, freguesia e con-
celho de Reguengos de Monsaraz; André Maria de Mendonça
Holtreman Roquette, casado com Maria Macedo Santos Salgado
Roquette, na comunhão de adquiridos, Rua da Junqueira, 265, 1.º,
Lisboa; António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro, casado com
Maria Benedita de Mendonça Holtreman Roquette, na separação de
bens, Calçada de Santa Catarina, 9, 6.º, direito, Lisboa; e Luís Rodrigo
Vaz d�Almeida Olsen, casado com Letitia Pieck Olsen, na comunhão
parcial de bens, Rua de Gregório Lopes, 514, 11.º, direito, Lisboa,
por escritura lavrada em 5 de Novembro de 2003, de fls. 113 a 115 v.º,
do livro n.º 907-B, no 4.º Cartório Notarial de Lisboa;

b) Que foram nomeados para o mandato de 2003 a 2006, para o
conselho de admnistração: presidente: José Alfredo Parreira Holtreman
Roquette, casado, Avenida de D. Vasco da Gama, 38, Lisboa,
vogais: João António Raposo Abecassis Dotti, casado, Quinta da
Queijeira, Azambuja; André Maria de Mendonça Holtreman Roquette,
casado, Rua da Junqueira, 265, 1.º, Lisboa; Alfredo António Oliveira
de Sousa, casado, Rua de Buenos Aires, 25, 3.º, esquerdo, Lisboa; e
José Manuel Teixeira de Abreu Belmar da Costa, casado, Calçada da
Ajuda, 87, Lisboa.

Fiscalização: efectivo: Amável Calhau, Ribeiro da Cunha & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua da Artilharia
1, 104, 4.º, esquerdo, Lisboa; suplente: Amável Alberto Freixo Ca-
lhau, casado, Rua da Artilharia 1, 104, 4.º, esquerdo, Lisboa;

c) Que a sociedade se rege pelas cláusulas seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Sociedade Alentejana de
Investimentos e Participações, S. G. P. S., S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Herdade do Esporão, freguesia
e concelho de Reguengos de Monsaraz.

2 � O conselho de administração pode deliberar deslocar a sede
dentro do concelho ou para conselho limítrofe, bem como deliberar a
abertura e encerramento de quaisquer sucursais, filiais, delegações, agên-
cias, escritórios ou quaisquer outras formas de representação, em Portu-
gal ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto exclusivo a gestão de participações
sociais de outras sociedades, como forma indirecta do exercício de
actividades económicas.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado e nos
demais bens do activo social, é de 100 000 euros e está representado
por 100 000 acções com o valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � As acções serão nominativas e serão escriturais ou tituladas,
sendo neste caso representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500,
1000 e múltiplos de 1000 acções.

3 � Os títulos representativos da acções serão assinadas por dois
administradores, podendo as assinaturas ser apostas por chancela ou
por quaisquer outros meios mecânicos ou informáticos.

ARTIGO 5.º

1 � Os accionistas gozam de direito de preferência na transmissão
de acções da sociedade a qualquer título competindo ao accionista
transmitente notificar o conselho de administração, por escrito, de
que pretende efectuar a transmissão, informando-o sobre a identifica-
ção do transmissário, a contrapartida acordada, bem como as condi-
ções de pagamento e tempo de concretização.

2 � O conselho de administração notificará os demais accionistas
sobre a projectada transmissão, no prazo de 3 dias úteis a contar da
data em que receba notificação prevista no número anterior devendo
estes no prazo de 30 dias, informar por escrito a sociedade, sobre se
pretendem exercer o seu direito de preferência.

3 � Havendo mais do que um accionista a pretender preferir, ra-
tear-se-ão as acções submetidas à preferência por todos os interessa-
dos, na proporção das acções da sociedade por eles detidas à data em
que para eles foi expedida a notificação para preferirem.

4 � Com vista a assegurar a oponibilidade do direito de preferência
face a terceiros, compete à sociedade providenciar a transcrição do pre-
sente artigo nos títulos representativos das acções sujeitas a preferência
ou no caso de acções escriturais, nas respectivas contas de custódia.

5 � O direito de preferência deverá ser exercido nos prazos con-
sagrados nos números anteriores e abranger a totalidade das acções
que são submetidas ao direito de preferência. Na falta de qualquer um
dos dois requisitos, a transmissão das acções é livre.

ARTIGO 6.º

1 � Os accionistas ficam obrigados a aportar à sociedade presta-
ções acessórias pecuniárias gratuitas, até a um montante correspon-
dente a 50% do valor nominal das acções de que sejam titulares à
data da interpelação a que se refere o número seguinte.

2 � Competirá à sociedade, por via do conselho de administração,
interpelar os accionistas para procederem, total ou parcialmente, à
aportação das prestações acessórias a que estão obrigados nos termos
do número anterior, devendo para o efeito dar-lhes um prazo não
inferior a 30 dias.

3 � As prestações acessórias pecuniárias gratuitas seguirão quanto
à obrigação de entrega, contabilização e reembolso o regime das pres-
tações suplementares de capital, salvo deliberação das assembleia ge-
ral em contrário.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é constituída pelo conjunto dos seus ac-
cionistas, cabendo um voto a cada acção.

2 � Podem participar em assembleia geral da sociedade, os accio-
nistas que, até à data marcada para a respectiva reunião:

a) Tratando-se de acções tituladas nominativas, tenham averbadas
em seu nome no livro de registo da sociedade as acções com base nas
quais se apresenta à assembleia geral; ou

b) Tratando-se de acções escriturais, tenham averbadas em seu
nome em conta junto de intermediário financeiro autorizado a exer-
cer a custódia de títulos as acções com base nas quais se apresenta à
assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A representação voluntária de qualquer accionista em
assembleia geral, apenas poderá ser cometida a qualquer outro accio-
nista, a membro do conselho de administração, ou a cônjuge, ascen-
dente ou descendente do accionista ou, tratando-se de pessoa colecti-
va, a quem o respectivo órgão de representação para o efeito nomear.

2 � Os instrumentos de representação voluntária de accionistas
em assembleia geral, deverão ser entregues na sociedade, dirigidos aos
presidente da mesa, até à data marcada para a respectiva reunião.
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ARTIGO 9.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
por um secretário, eleitos pela assembleia geral, de entre os accionis-
tas ou não, por quatro anos, sendo sempre permitida a sua reeleição
por uma ou mais vezes.

2 � Caso o conselho de administração delibere designar um secre-
tário da sociedade, caberá a este substituir definitivamente no respec-
tivo cargo e funções o secretário da mesa eleito nos termos do núme-
ro anterior.

ARTIGO 10.º

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral só poderá delibe-
rar quando nela estejam presentes ou representados accionistas de-
tentores de mais de metade do capital social.

2 � Para que a assembleia geral possa deliberar, em segunda con-
vocação, sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão,
transformação, dissolução da sociedade ou outros assuntos para os quais
a lei exija maioria qualificada, sem a especificar, devem estar presen-
tes ou representados accionistas que detenham, pelo menos, acções
correspondentes a um terço do capital social.

ARTIGO 11.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria ab-
soluta dos votos apurados em cada reunião, sem prejuízo dos casos
em que a lei exigir maioria qualificada.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por um número ímpar de 5 a 9 membros,
eleitos em assembleia geral, por períodos de 4 anos, e reelegíveis uma
ou mais vezes.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará de entre os membros deste o respectivo presidente.

3 � A responsabilidade de cada administrador deverá ser cauciona-
da no montante e por alguma das formas permitidas por lei. Esta
caução poderá, no entanto, ser dispensada ou alterada por deliberação
da assembleia geral que proceder à eleição.

ARTIGO 13.º

1 � Ao conselho de administração competem os mais amplos
poderes de gestão da sociedade cabendo-lhe deliberar sobre todos os
assuntos e praticar todos os actos legalmente considerados como de
exercício de poderes de gestão.

2 � O conselho de administração poderá delegar parte do seus
poderes em um ou vários administradores delegados ou numa comis-
são executiva constituída por um número ímpar de membros.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convocado
verbalmente ou por escrito pelo seu presidente ou por dois vogais, quando
e onde o interesse social o exigir, e no mínimo uma vez por trimestre.

2 � O conselho de administração só pode validamente deliberar desde
que esteja presente ou representada a maioria dos seus membros, po-
dendo qualquer administrador impedido de comparecer à reunião votar
por correspondência ou fazer-se representar por outro administrador.

3 � Os votos por correspondência serão exercidos e os poderes de
representação serão conferidos por carta ou qualquer outro meio de
comunicação escrita dirigida ao presidente.

4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria dos votos dos administradores presentes ou representados e
dos que votem por correspondência.

ARTIGO 15.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura de dois administradores;
c) Pela assinatura de um só administrador para tal mandatado por

deliberação do conselho de administração;
d) Pela assinatura conjunta de um administrador e de um procura-

dor mandatado para a prática de determinados actos ou categorias de
actos;

e) Pela assinatura de administrador delegado, dentro dos limites dos
poderes delegados;

f) Pela assinatura de um procurador, nos termos do respectivo ins-
trumento de procuração.

ARTIGO 16.º

Os administradores serão remunerados pelo modo estabelecido pela
assembleia geral ou por uma comissão de remunerações, nomeada pela
assembleia geral.

CAPÍTULO V
Fiscalização

ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, ambos revisores oficiais de contas o sociedades de revisores
oficiais de contas, eleitos pela assembleia geral por períodos de 4 anos
e reelegíveis uma ou mais vezes.

2 � O fiscal único e respectivo suplente serão remunerados pela
forma que a assembleia geral ou a comissão de remunerações determi-
nar, no respeito pela legislação aplicável.

CAPÍTULO VI
Secretário da sociedade

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração poderá deliberar designar um
secretário da sociedade.

2 � O secretário da sociedade será designado por períodos coinci-
dentes com os mandatos do conselho de administração.

CAPÍTULO VII
Exercício social e distribuição de resultados

ARTIGO 19.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 20.º

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de
deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas impostas por lei, te-
rão a aplicação que a assembleia geral, por simples maioria, deliberar,
podendo os mesmos ser, ou não, no todo ou em parte, distribuídas
pelos accionistas. A assembleia ponderará em cada ano social a con-
veniência e a oportunidade de serem constituídas, reforçadas ou dimi-
nuídas reservas destinadas à estabilização de dividendos.

2 � Podem ser feitos adiantamentos sobre lucros no decurso de
um exercício, nos termos e com os limites previstos na lei.

CAPÍTULO VIII
Dissolução e liquidação

ARTIGO 21.º

A sociedade dissolve-se, além dos casos e nos termos da lei, por
deliberação da assembleia geral, tomada por maioria de 2/3 dos votos
correspondentes à totalidade do capital social.

ARTIGO 22.º

A liquidação do património em consequência da dissolução da so-
ciedade será feita extra-judicialmente através de uma comissão liqui-
datária constituída pelos administradores em exercício, se assembleia
não deliberar de outro modo.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, Carlos Fernando Rosa
Valente Pereira. 2003731644

IMOALQUEVA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 389/010924; identificação de pessoa colectiva
n.º 505763001; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 1 e 2/18122003.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, na acta n.º 1,
datada de 18 de Setembro de 2001, Antónia Carvalho Martins Reganha,
renunciou à gerência em 18 de Setembro de 2001 e que na acta n.º 4,
datada de 10 de Dezembro 2003, foi nomeada gerente Marta Martins
Reganha, solteira, maior, Rua do Dr. Zeca Afonso, 13, nesta vila.

19 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003731792
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VIANA DO ALENTEJO

TERRAS DO CANTE � VIAGENS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrícula
n.º 93/940329; identificação de pessoa colectiva n.º 502938005.

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

Pela inscrição n.º 23, apresentação n.º 2/031205
Nomeação do conselho de administração para o período de 2003 a

2006:
a) Joaquim Arsénio Batista Amado;
b) Nazaré de Jesus do Carmo Toureiro;
c) Henrique Eva Ferreira Carvalho Sim-Sim;
d) Francisco Orlando Lopes Fragoso;
e) José Carlos Cardoso Bronze.
Data da deliberação: 5 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Alice da Con-
ceição Pinto Lopes Grilo. 2001894929

EMPRESA RADIOFÓNICA DE VIANA DO ALENTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrícula
n.º 148/990804; identificação de pessoa colectiva n.º 504742108;
inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 6 e 7/031126.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 3, foi registada a nomeação do secretário da sociedade e do secre-
tário suplente, data da deliberação; 30 de Setembro de 2002 e pela
inscrição n.º 4, foi registada a dissolução da sociedade. � Data da
deliberação: 30 de Novembro de 2002.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Alice da Concei-
ção Pinto Lopes Grilo. 2001894910

FARO
ALBUFEIRA

C. S. M. P. � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2982/
20031202; identificação de pessoa colectiva n.º 506785211; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031202.

Certifico que se encontra depositado, na pasta respectiva, a escri-
tura lavrada em 28 de Novembro de 2003, fl. 139, do livro n.º 212,
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades de Empresas de
Setúbal, pela qual foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. S. M. P. � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Vila Amendoeira, caixa
postal n.º 624-A, Banqueira, freguesia de Olhos de Água concelho de
Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção geral de edifícios,
comércio, importação e exportação de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
dois gerentes.

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
e contratos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003764526

VIA LAZER � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1453/
940819; identificação de pessoa colectiva n.º 503263109; inscrições
n.os 9 e 10; números e data da apresentações: 17 e 18/20031205.

Certifico que se encontra depositada, na pasta respectiva, a escri-
tura lavrada em 26 de Setembro de 2002, fl. 98, do livro 354-B, no
24.º Cartório Notarial de Lisboa, pela qual foi alterado o contrato de
sociedade em epígrafe, ficando com a seguinte redacção:

CAPÍTULO I
Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma de Via Lazer � Actividades Hote-
leiras, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

Tem a sua sede em Casa Velha, Santa Eulália, freguesia e concelho
de Albufeira, podendo o conselho de administração vir a transferi-la
a qualquer tempo, bem como os seus escritórios, para qualquer outro
local que tenha por conveniente dentro da área dos mesmo concelho
ou concelho limítrofe, sendo-lhe ainda lícito criar ou extinguir dele-
gações, agências ou outras formas de representação no território na-
cional e no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Duração

A sua duração é por tempo indeterminado e terá início na data da
constituição.

ARTIGO 4.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na exploração e construção de si-
milares de hotelaria, turismo, animação e lazer.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 50 000 euros, representados por 10 000 ac-
ções de 5 euros cada, encontrando-se integralmente subscrito realiza-
do em dinheiro e pelos valores constantes da escrita social.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � As acções são nominativas ao portador e livremente
convertíveis, podendo ser representadas por títulos de 1, 5, 10, 20,
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50, 100, 500 e 1000 acções, sendo permitida a sua concentração ou
divisão.

2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural.
3 � Os títulos definitivos ou provisórios devem ser assinados por

dois administradores, podendo as assinaturas ser apostas por chancela
por eles autorizada.

ARTIGO 7.º

Aquisição de participações

Por deliberação da assembleia geral, tomada por maioria simples, a
sociedade pode ainda adquirir quaisquer participações em outras so-
ciedades, com objecto igual ou diferente do seu e fazer sobre essas
participações todas as operações que entender convenientes.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

Constituição

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto, correspondendo um voto a cada 100 acções, não havendo
qualquer limitação no número de votos por cada accionista, quer ele
intervenha por si ou como mandatário de outro ou de outros accio-
nistas.

2 � Só os accionistas com direito a voto podem assistir às
assembleias gerais, não o podendo fazer os obrigacionistas, salvo ex-
pressa autorização daqueles para cada caso.

ARTIGO 9.º

Direito a voto

1 � Tem direito a voto o accionista que, desde o 8.º dia anterior
ao da reunião da assembleia geral as detenha averbadas em seu nome,
sendo nominativas ou, caso sejam ao portador, as haja depositado
numa instituição de crédito ou nos cofres da sociedade.

2 � Os accionistas poderão agrupar-se podendo fazer-se represen-
tar nas reuniões da assembleia geral por um só deles, seu cônjuge, por
outro accionista ou por um dos membros do conselho de administra-
ção, para o que lhes passarão mandato que pode ser conferido por
simples acta com a assinatura reconhecida notarialmente, comuni-
cando então o facto também por carta ao presidente da mesa, tudo
com antecedência mínima de 5 dias em relação à data da assembleia.

3 � Qualquer accionista com direito a voto poderá fazer-se repre-
sentar nas reuniões da assembleia geral, mas apenas pelo respectivo
cônjuge, por qualquer dos seus ascendentes o descendentes maiores,
por outro accionistas ou por um membro do conselho de administra-
ção o que deverá comunicar ao presidente da mesa por carta com os
requisitos e prazo de entrega mencionado no número anterior.

4 � As pessoas colectivas serão representadas pela pessoa singular
que expressamente indicarem por escrito ao presidente da mesa até
ao início da reunião.

5 � Os membros dos órgãos sociais estarão presentes nas
assembleias gerais, podendo intervir nos seus trabalhos, apresentando
e discutindo propostas, mas sem terem nessa qualidade direito de voto.

ARTIGO 10.º

Funcionamento

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário eleitos bianualmente pela assembleia geral, que podem
ser ou não accionistas, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral dos accionistas deve reunir nos primeiros
três meses de cada ano para deliberar sobre as matérias constantes das
alíneas a) e d) do n.º 12, do artigo 376.º do Código das Sociedades
Comerciais, bem como da que for incluída na respectiva convocatória
e deve ser convocada, bem como as extraordinárias que se tenham
por necessárias, por determinação do presidente da mesa ou a pedido
do presidente do conselho de administração, do presidente do conse-
lho fiscal ou de accionistas que representem, pelos menos 5% do
capital social.

3 � Em primeira convocação, a assembleia poderá funcionar
validamente se estiverem presentes ou representados accionistas de-
tentores do capital que corresponda a pelo menos 50% daquele capi-
tal, e em segunda convocação, com qualquer parcela desse capital.

4 � Para validade das deliberações que por lei exija uma maioria
qualificada, têm tais deliberações de ser tomadas, para a sua validade,
pela maioria de 75% dos votos correspondentes ao capital represen-
tados na assembleia.

ARTIGO 11.º

Direcção dos trabalhos

1 � Os trabalhos da assembleia serão dirigidos pelo presidente da
mesa, sendo os das votações feitos pela forma convencional fixada
por aquele que só utilizará a do escrutínio secreto quando lho seja
requerido por mais de 50% do capital social presente ou representado
e, mesmo assim só em relação a deliberações sobre pessoas para os
cargos sociais.

2 � Na falta, ausência o impedimento do presidente da mesa elei-
to, assumirá presidência da mesma, dirigindo os trabalhos e apurando
os resultados das votações, o accionista que antes da ordem do dia
vier a ser escolhido pelos accionistas presentes, preferindo o possui-
dor do maior número de acções e, em caso de igualdade de posições,
o que for mais idoso;

3 � Na falta, ausência ou impedimento do secretário eleito servi-
rá a mesa nesse lugar aquele dos accionistas presentes que para o efei-
to for convidado pelo presidente da mesma.

4 � Encontrando-se presente ou representado todo o capital,
poderão sempre deliberar-se validamente sobre qualquer assunto, in-
dependentemente da sua inclusão na respectiva convocatória.

5 � Na falta de quórum para reunião em primeira convocação, o
presidente da mesa pode desde logo designar dia, hora e local para a
nova reunião em segunda convocação, dentro dos 30 dias imediatos,
com intervalo não inferior a 15.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização da sociedade

ARTIGO 12.º

Administração e fiscalização

1 � A estrutura da administração e da fiscalização da sociedade
assenta, no caso presente, na modalidade de conselho de administra-
ção constituída por 3 ou 5 membros, e de um fiscal único, composto
pelo revisor oficial de contas da sociedade.

2 � Uns e outros membros desses órgãos, a eleger bianualmente,
podem ou não ser accionistas e reeleitos uma ou mais vezes; todos se
manterão em funções até nova eleição, devendo, porém, ser pessoas
singulares com capacidade jurídica plena no caso de membros do con-
selho de administração e um revisor oficial de contas ou uma socie-
dade de revisores oficiais de contas no caso do conselho fiscal.

3 � Se uma pessoa colectiva for designada administrador, deve
nomear uma pessoa singular para exercer o cargo em nome próprio.

4 � É autorizada simultaneamente com a eleição dos administrado-
res efectivos, a eleição até igual número de administradores suplentes.

ARTIGO 13.º

Escolha dos presidentes

Se a assembleia geral que eleger os membros dos conselhos de ad-
ministração e fiscal não designar os respectivos presidentes, serão estes
escolhidos de entre os seus pares, pelos próprios eleitos, na primeira
reunião que fizerem sob a orientação do mais idoso.

ARTIGO 14.º

Caução

A assembleia geral dispensará ou fixará a caução a prestar pelos
membros do conselho de administração.

ARTIGO 15.º

Poderes do conselho de administração

1 � Ao conselho de administração competem os mais amplos
poderes de gestão e representação da sociedade em juízo e fora dele.

2 � O conselho de administração, para além desses amplos pode-
res que por lei e pelo presente contrato lhe são conferidos, tem ainda
os de se comprometer em árbitros, de confessar, desistir ou transigir
em qualquer processo judicial ou arbitral.

3 � O mesmo conselho pode também delegar num ou mais admi-
nistradores ou numa comissão executiva formada por um número ímpar
de administradores a gestão corrente da sociedade.

4 � Se a delegação for um único administrador, este terá a desig-
nação de administrador delegado.

ARTIGO 16.º

Assinaturas que vinculam a sociedade

A sociedade vincula-se com a as assinaturas de dois membros do
conselho de administração, no caso de serem eleitos três administra-
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dores, e com três assinaturas no caso da administração ser composta
por cinco elementos.

ARTIGO 17.º

Deliberações do conselho de administração

1 � O conselho de administração poderá, além das reuniões ordi-
nárias cuja periodicidade livremente fixará, reunir extraordinariamente
sempre que for convocado pelo seu presidente ou por dois vogais.

2 � Qualquer administrador impedido de comparecer à reunião
poderá fazer-se representar por outro administrador, mediante carta
registada ao presidente ou remeter o seu voto por escrito, ao presi-
dente.

3 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria de votos, tendo o presidente voto de qualidade.

CAPÍTULO V

Ano social, contabilidade, balanço e dividendos

ARTIGO 18.º

Ano social

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Relativamente a cada ano civil, o conselho de administração

elaborará o balanço, o relatório de gestão e as contas do exercício e
a demonstração de resultados, os quais conjuntamente com o relató-
rio sobre o estado e a evolução dos negócios sociais e a proposta de
aplicação dos resultados, serão apresentados ao fiscal único e à admi-
nistração geral.

ARTIGO 19.º

Lucros

Os lucros apurados em cada exercício serão aplicados, em primeiro
lugar, na constituição ou reforço das reservas impostas por lei, o sal-
do será distribuído conforme for deliberado pela assembleia geral, ain-
da que por maioria simples.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 20.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.

ARTIGO 21.º

Balanço e contas

Imediatamente após a dissolução, serão elaborados o balanço e
contas da sociedade reportados à data da dissolução e será convocada
uma assembleia geral, a qual, pela maioria referida no artigo anterior,
deliberará sobre:

a) Aquele balanço e contas da sociedade;
b) A nomeação dos liquidatários e fixação dos poderes de todos e

de cada um deles, continuação da actividade da sociedade, a obtenção
de empréstimos, a alienação do património social em globo ou em
partes e o trespasse dos estabelecimentos;

c) A fixação de um prazo para a conclusão da liquidação;
d) A partilha do activo, quando a ela houver lugar, em espécie ou

em valor.

CAPÍTULO VII

Remuneração dos órgãos sociais

ARTIGO 22.º

Prestações acessórias

Fica autorizada a realização de prestações acessórias por todos ou
alguns accionistas, até ao montante de 3 vezes o valor que o capital
social tiver à data da deliberação, podendo essas prestações ter carácter
oneroso ou gratuito, conforme for deliberado em assembleia geral.

Certifico ainda que se encontra depositada na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, a acta n.º 5, elaborada em 27 de Setembro de
2002, com a nomeação da administração e da fiscalização.

Conselho de administração: presidente: Artur Manuel Ponte Coe-
lho, divorciado, Hotel Apartamento Domus Moris, lote 8, Torre da
Medronheira, Olhos de Água, Albufeira; vogais: Maria Helena Lucas
Arvela Coelho, divorciada, Urbanização Cerro Grande, lote 32, Albu-

feira; e Jorge Manuel Rebelo Teixeira de Azevedo, Rua do Dr. Rafael
Duque, 6, 2.º, esquerdo, Benfica, Lisboa.

Fiscal único: Isabel, Paiva, Miguel Galvão & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, L.da; fiscal suplente: José Luís Guer-
reiro Nunes, revisor oficial de contas.

Prazo: 2002/2003.
Data: 27 de Setembro de 2002.

16 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003764704

COTRAL � COOPERATIVA TÁXIS RÁDIO
DE ALBUFEIRA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 16/
890106; identificação de pessoa colectiva n.º 502091592; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 7/20031126.

Certifico que, se encontra depositada na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe, a escritura lavrada em 13 de Novembro de 2003,
a fls. 105 do livro n.º 151-E, no Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, pela qual foi feita a alteração par-
cial dos estatutos, quanto ao artigo 3.º, passando a ter a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é variável e ilimitado, no mínimo de
25 000 euros.

2 � O capital é representado por títulos de capital no valor de
25 euros, cada um.

3 � As entradas mínimas de cada membro não podem ser infe-
riores a 100 títulos de capital.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003764534

OURA ESTRELA � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1206/
920619; identificação de pessoa colectiva n.º 502788461;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 8/20031126.

Certifico que, se encontra depositada na pasta respectiva, a acta
n.º 17, lavrada em 19 de Outubro de 2003 pela qual, Lídia Fernandes
dos Santos Calado Pereira, renunciou à gerência.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003764542

LAVANDARIA PERRO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 476/
871014; identificação de pessoa colectiva n.º 501887512;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/20031202.

Certifico que, se encontra depositada na pasta respectiva da soci-
edade em epígrafe, a acta n.º 20, elaborada em 15 de Outubro de 2003,
pela qual deslocaram a sede para: Urbanização dos Castelinhos, lote 1,
norte, loja B, Montechoro, Albufeira.

11 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003764607

FUN-TIME � MARKETING DE ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1989/
990617; identificação de pessoa colectiva n.º 504542133; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/20031128.
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Certifico que, se encontra depositado na pasta respectiva, a escri-
tura lavrada em 14 de Novembro de 2003, a fls. 14 do livro n.º 61-E,
no Cartório Notarial de Albufeira, na qual foi alterado o contrato da
sociedade, passando o artigo 3.º, n.º 1 do pacto social, a ter a seguinte
redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, que corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Manuela Regina de Oli-
veira; e duas no valor nominal de 1250 euros cada, pertencentes uma
a Eda Dark, e outra a Richard Charles George Dark.

2 � (Mantém-se).

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

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003764585

MARTINS & SANTOS (ALBUFEIRA)
COMÉRCIO DE FRUTAS TROPICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1764/
970905; identificação de pessoa colectiva n.º 504000519; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20031128.

Certifico que, se encontra depositado na pasta respectiva, a escritura
lavrada em 24 de Novembro de 2003, a fls. 126 do livro n.º 913-B, do
4.º Cartório Notarial de Lisboa, com a dissolução e o encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe, a partir de 2 de Junho de 2003.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003764577

CASTRO MARIM

EURODÁQUA � EMPRESA DE AQUACULTURA E PESCA, S. A.
Sede: Lugar da Lezíria, freguesia e concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 36/
860707; identificação de pessoa colectiva n.º 501688005.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas rela-
tivo ao exercício do ano de 2001.

O Segundo-Ajudante, José António Gonçalves da Conceição.
2004240083

EURODÁQUA � EMPRESA DE AQUACULTURA E PESCA, S. A.
Sede: Lugar da Lezíria, freguesia e concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 36/
860707; identificação de pessoa colectiva n.º 501688005.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas rela-
tivo ao exercício do ano de 2002.

O Segundo-Ajudante, José António Gonçalves da Conceição.
2004240075

FARO

PNF � GESTÃO DE RESTAURANTES, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Júlio Almeida Carrapato,
Restaurante ��Papa 24�, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3479/
960708; identificação de pessoa colectiva n.º 503670278;
data: 20030625.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2002.

16 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2003532978

MARCELO CONSTANTINO DE SOUSA AMARAL, E. I. R. L.
Sede: Praça de Ferreira de Almeida, 21, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 7/980109;
identificação de pessoa colectiva n.º 803080433; data: 20030624.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2002.

16 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2003532951

FARTURIS � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Rua de Cândido Guerreiro, 18, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2152/
880926; identificação de pessoa colectiva n.º 501890262;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 54/20031120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi averbada a
deslocação da sede para a Rua de Cândido Guerreiro, 18, Sé, Faro.

16 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2003532960

LAGOA

ANFIPARQUE � EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Sede: Parque de Campismo de Ferragudo,
freguesia de Ferragudo, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1353/
020200; identificação de pessoa colectiva n.º 504845209.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2000103235

JOÃO LUÍS CORREIA DE ALMEIDA, L.DA

Sede: Sítio de São Sebastião, freguesia de Porches,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 495/
881006; identificação de pessoa colectiva n.º 502045833.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002976309

AUTO TÁXIS ESTOMBARENSE, L.DA

Sede: Quinta de São Pedro, lote 132, Meixilhoeira
da Carregação, freguesia de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1466/
020401; identificação de pessoa colectiva n.º 505396610.
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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.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002977127

CRÉDIFÉRIAS � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Rua do Infante Sagres, 27, freguesia de Parchal,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1667/
880309; identificação de pessoa colectiva n.º 501948953.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2003114157

AUTO RENT IV � AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, L.DA

Sede: Rua do Barranco Praia do Carvoeiro,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 995/
180195; identificação de pessoa colectiva n.º 503349046.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2003113339

PORTIGARVE � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Sede: Largo do Carvoeiro, 3, Praia do Carvoeiro,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 682/
060990; identificação de pessoa colectiva n.º 502128364.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002977836

ALGARVE RESORT SERVICES � HOTELARIA, L.DA

Sede: Parque Empresarial do Algarve, bloco 2-B,
freguesia de Lagoa, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1303/
090799; identificação de pessoa colectiva n.º 502656980.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002977828

ATRISOC � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Carlos Alberto Correia Ribeiro, lote 47,
1.º, esquerdo, freguesia de Lagoa, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1582/
170102; identificação de pessoa colectiva n.º 505946190.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002977879

ANTÓNIO BRITO & SANTOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Sítio Vale Olival, freguesia de Porches, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 565/
010689; identificação de pessoa colectiva n.º 502167572.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002973628

PRATA & LEAL, L.DA

Sede: Estrada do Farol, Edifício Cerro dos Pios, apartamento 23,
3.º, freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1593/
310102; identificação de pessoa colectiva n.º 505880504.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2003091769

TÁXIS ARMANDO SANTOS COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Pracate da Ermida, 7, Mexilhoeira da Carregação,
freguesia de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1477/
070501; identificação de pessoa colectiva n.º 505433010.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002977925

J. CARDOSO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua dos Pescadores,33, freguesia de Carvoeiro,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 534/
070389; identificação de pessoa colectiva n.º 502117729.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício dos
anos de 2001 e de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2001553854

LAGOALIS � EMPRESA DE URBANISMO, CONSTRUÇÃO
E IMOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Urbanização Lagoalar, Rua do Dr. Sá Carneiro, lote G,
freguesia de Lagoa, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1378/
070400; identificação de pessoa colectiva n.º 504813641.
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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.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002977992

J. M. ESTRELINHA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rampa Solférias, 9, Praia do Carvoeiro,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1164/
220597; identificação de pessoa colectiva n.º 974069175.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2001553838

ELFRA � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS TÉCNICOS, L.DA

Sede: Estrada dos Moínhos, Praia do Carvoeiro,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 652/
900419; identificação de pessoa colectiva n.º 502329807.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2000104770

MONTANTE � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCA, L.DA

Sede: Urbanização António Joaquim Duarte, lote 1,
freguesia de Parchal, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1298/
150699; identificação de pessoa colectiva n.º 504507621.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002973091

MÁRIO GROSSO & FILHOS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Infante D. Henrique, 68, rés-do-chão,
freguesia de Ferragudo, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1474/
230401; identificação de pessoa colectiva n.º 505308193.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2003091750

JOSÉ DUARTE MARREIROS, L.DA

Sede: Sítio da Estrada de Benagil, freguesia de Lagoa,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1359/
090200; identificação de pessoa colectiva n.º 504871439.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2003091777

JOÃO MARQUES GUIA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Calvário, 36, Calvário, freguesia de Estombar,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 738/
020591; identificação de pessoa colectiva n.º 502547170.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002977976

SOTAL � SOCIEDADE DE GESTÃO HOTELEIRA, S. A.
Sede: Hotel Almansor, Sítio do Vale Covo,

freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1294/
900314; identificação de pessoa colectiva n.º 502306874.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002998574

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS HOTELEIROS
ALMANSOR, S. A.

Sede: Hotel Almansor, Sítio do Vale Covo,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1295;
identificação de pessoa colectiva n.º 500259640.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002998582

CENTRO QUIROPRÁTICO SALTYS, L.DA

Sede: Largo do Município, 1, freguesia de Lagoa,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1139/
210197; identificação de pessoa colectiva n.º 503816604.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2002.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002998604

LAGOALAR � EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: Urbanização Lagoalar, Rua do Dr. Sá Carneiro,
freguesia de Lagoa, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 909/
931007; identificação de pessoa colectiva n.º 501209387.
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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.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002977984

FRANKE & BROSE, L.DA

Sede: Casa do Rio, Rua do Dr. Coelho de Carvalho,
freguesia de Ferragudo, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1211/
030398; identificação de pessoa colectiva n.º 504085026.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 2 à apresentação n.º 5/0301028.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Março de 2003.

Foi depositado o documento legal.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002974535

LAGOS

CAMA DA VACA � LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 692/
870209; identificação de pessoa colectiva n.º 501778209; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 4/20031024.

Certifico que, foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cuja data da aprovação das contas, é
1 de Outubro de 2002.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2000727735

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

CENTRO DE EXPLICAÇÕES ALKIJOVEM, L.DA

Sede: Sítio da Calçada, 227-A, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 436; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20031126.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Centro de Explicações
Alkijovem, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Calçada, freguesia e concelho
de São Brás de Alportel, com endereço postal na Caixa Postal n.º 227-A.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências e outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em centro de explicações,
disponibilização de rede internet e equipamento informático.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos, é su-
ficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Neves Lázaro. 2006054015

SILVES

F. VIEIRA & M. MARQUES � MODAS E ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1942/
20031113; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20031113.

Certifico que, por escritura lavrada em 11 de Novembro de 2003,
a fls. 50 do livro n.º 141-A, do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujos sócios são: Maria Manuela Santos Oliveira Marques, e
Maria de Fátima Duarte Vieira, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma F. Vieira & M. Marques � Modas
e Artigos para o Lar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Barrocal I, lote C,
57, loja 1, freguesia de Pêra, concelho de Silves.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho e por gros-
so, de artigos de moda, nomeadamente artigos de vestuário, calçado e
marroquinaria e artigos têxteis para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7500 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de
cada sócia.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as duas sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
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tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 2003593080

VILA DO BISPO

CIRCULAR � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Quinta do Martinhal, lote 94, freguesia de Vila de Sagres,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 282/031202; identificação de pessoa colectiva n.º 504725505;
número e data da apresentação: 3/031202.

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

Apresentação n.º 3/031202.
Mudança de sede, ficando assim alterado o artigo 1.º, que passa a

ter a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CIRCULAR � Sociedade de Investi-
mentos Imobiliários, L.da, tem a sua sede na Quinta do Martinhal,
lote 94, freguesia de Vila de Sagres, concelho de Vila do Bispo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social, em território nacional ou no
estrangeiro.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Gon-
çalves Rosado. 2003592164

GUARDA
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

D� AGUIAR � TURISMO E HOTELARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.
Matrícula n.º 94; identificação de pessoa colectiva n.º 502631813;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 5 e 6/20031113.

Certifico que, em relação à sociedade supracitada, foi nomeada vogal
da administração, Maria Manuela Martinez Afonso Dias, em 30 de
Março de 2002, e cessou funções de vogal da administração de Nuno
Filipe Ribeiro Serra de Carvalho Requixa, por renúncia, em 28 de
Março de 2002.

Está conforme.

4 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, Jorge Manuel Mexedo
Ferreira. 2001492596

GOUVEIA

JAVILÃ � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 143/
751007; identificação de pessoa colectiva n.º 500366144;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; números
e data das apresentações: 1 e 2/031203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, António Garcias
do Coito e Maria Ângela Respeita Mendes, cessaram funções de ge-

rentes por a elas haverem renunciado, em 5 de Março de 1997 e em
31 de Outubro de 2000, respectivamente.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2001543816

TURAPEG � TURISMO E AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 558/
031204; identificação de pessoa colectiva n.º 505975629; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/031204.

Certifico que, entre Eduardo José Ribeiro de Figueiredo, casado com
Piedade Temudo Gouveia Ribeiro de Figueiredo, na comunhão de ad-
quiridos, Rua do Colégio Militar, 4, 3.º, esquerdo, em Santarém; Pedro
Miguel Gouveia de Figueiredo, casado com Jenifa Cardona de Carva-
lho, na comunhão de adquiridos, Quinta do Lago, Ponte Pedrinha, Vinhó,
Gouveia; e Gonçalo Bruno Gouveia de Figueiredo, solteiro, maior, Rua
do Colégio Militar, 4, 3.º, esquerdo, em Santarém, foi celebrado um
contrato de sociedade, que se regerá nos termos constantes dos seguin-
tes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TURAPEG � Turismo e Agro-
-Pecuária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Quinta do Lago, Ponte Pedri-
nha, freguesia de Vinhó, concelho de Gouveia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de actividades
enquadráveis no turismo natureza e turismo sustentável, nomeadamen-
te, a exploração de estabelecimentos, actividades e serviços de aloja-
mento, animação turística e ambiental, restauração e bebidas; fabrico
e comercialização de produtos agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de três
quotas: uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
Eduardo José Ribeiro de Figueiredo; e outras duas, no valor de
1250 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos outros dois
sócios, Pedro Miguel Gouveia de Figueiredo e Gonçalo Bruno Gouveia
de Figueiredo.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2001543824

MANTEIGAS

MONSANTO & SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 37/
940429; identificação de pessoa colectiva n.º 502247410; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 1/031128.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e encerrada.
Data de aprovação de contas: 31 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Célia Maria Lopes
Espinho. 2001560702
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L. L. M. � LAVADOURO DE LÃS DE MANTEIGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 9/
861031; identificação de pessoa colectiva n.º 501739610; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 6/031127.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e encerrada.
Data de aprovação de contas: 27 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Célia Maria Lopes
Espinho. 2001560699

PINHEL

JOSÉ JOAQUIM PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 22/
500222; identificação de pessoa colectiva n.º 500567794; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/031216.

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

Apresentação n.º 5/031216.
Dissolução e encerramento da liquidação, tendo a aprovação de

contas sido efectuada em 6 de Outubro de 2003, sem activo nem
passivo.

Conferida, está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Luísa dos
Santos Passos Matias. 1000245987

LEIRIA
ALCOBAÇA

LOCAL REAL � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3725;
identificação de pessoa colectiva n.º 506732703; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/20031120.

Certifico que, Hélder António Marques Pereira, solteiro, maior; e
Paulo Jorge Tavares Soares, casado com Rosa Benvinda Pinto, na
comunhão geral, constituíram uma sociedade por quotas, que passa a
reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Local Real � Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Capitão José Sabino,
13, no lugar e freguesia de São Martinho do Porto, concelho de
Alcobaça.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação e expor-
tação de equipamento, material, acessórios e consumíveis informáticos.
Desenvolvimento e criação de software. Prestação de serviços de
informática. Formação.

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 valor
nominal de 4900 euros, titulada pelo sócio Hélder António Marques
Pereira; e outra do valor nominal de 100 euros, titulada pelo sócio
Paulo Jorge Tavares Soares.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Hélder António Mar-
ques Pereira.

ARTIGO 5.º

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

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

Conferi, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2004399139

ANSIÃO

CARLOS ALBERTO AFONSO � CONSULTORIA, FORMAÇÃO
E CONTABILIDADE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 806/
031209; identificação de pessoa colectiva n.º 506723275; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/031220.

Certifico que, Carlos Alberto Ferreira Afonso, solteiro, maior, re-
sidente em Venda Nova, Chão de Couce, Ansião, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Carlos Alberto Afonso � Consultoria,
Formação e Contabilidade, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
em Venda Nova, freguesia de Chão de Couce, concelho de Ansião.

§ 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 qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: actividades de contabilidade,
consultoria fiscal, formação e de higiene e segurança no trabalho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, corresponde à quota de igual valor nominal, perten-
cente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de 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 está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a dez 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 per-
mitidos por lei.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 2006165186

BATALHA

DANI MARCI CONSTRÓI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1092/
031216; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 68/031216.
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Certifico que, Daniela Ribeiro Pinheiro e Márcia Filipa Ribeiro
Pinheiro, solteiras, maiores, constituíram uma sociedade comercial por
quotas, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Dani Marci Constrói, L.da, e tem a sua
sede em Garruchas, freguesia de Reguendo do Fetal, concelho da Batalha.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes cada uma a cada uma das sócias,
Daniela Ribeiro Pinheiro e Márcia Filipa Ribeiro Pinheiro.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes ora nomeados em assembleia geral, ficando desde já
nomeadas gerentes, ambas as sócias.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade é necessária e suficiente
a assinatura de um gerente.

§ 2.º A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da
mesma para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
atribuindo tais poderes através de procuração.

§ 3.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abonações,
letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhantes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, ainda
que tenham objecto diferente ou sejam reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

É livremente permitida a divisão e cessão, total ou parcial de quo-
tas entre sócios da sociedade. A cessão total ou parcial de quotas a
estranhos, carece do consentimento da sociedade, gozando os sócios
em primeiro lugar, e a sociedade em segundo lugar, do direito de pre-
ferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar ou adquirir a quota de qualquer sócio,
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por arresto, arrolamento, penhora, apreensão ou venda judicial

da quota;
d) Por falecimento do sócio titular, se os herdeiros no prazo de

30 dias após o falecimento, não nomearem o seu representante na
sociedade;

e) Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade, impe-
dir o seu normal funcionamento ou violar gravemente o contrato
social.

§ único. A amortização deverá ser deliberada no prazo máximo de
90 dias, a contar da data em que a gerência tiver conhecimento do
facto que a justifique.

ARTIGO 8.º

Falecendo qualquer sócio, os seus herdeiros exercerão em comum,
mas representados só por um deles, entre os mesmos escolhidos, to-
dos os direitos inerentes à respectiva quota, enquanto esta se achar
indivisa.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, nos termos a estabelecer em assembleia geral, até ao montante
global de 25 000 euros.

Conferida, está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000495184

CONCISTER � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 595/
970515; identificação de pessoa colectiva n.º 503891460; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 69/031216.

Certifico que, foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprova-
das em 4 de Novembro de 2003, não havendo activo nem passivo.

Conferida, está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000495192

LUÍS CARLOS & ANDRÉ, MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 497/
950908; identificação de pessoa colectiva n.º 503488631; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 14/031216.

Certifico que, foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprova-
das em 12 de Novembro de 2003, não havendo activo nem passivo.

Conferida, está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000495176

ESPAÇO 2003 � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 662/
980608; identificação de pessoa colectiva n.º 504183338; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 12/031216.

Certifico que, José da Silva Repolho, foi nomeado gerente na soci-
edade em epígrafe, em 3 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000495168

TRANSPORTES BAGAGEM & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 730/
990713; identificação de pessoa colectiva n.º 504488686;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 41/031124.

Certifico que, Nuno José de Sousa Bagagem, cessou funções de ge-
rente na sociedade em epígrafe, por renúncia, em 10 de Novembro de
2003.

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000495010

RIBEIRO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 126/
890919; identificação de pessoa colectiva n.º 500710607; inscri-
ção n.º 21; número e data da apresentação: 17/031205.

Certifico que, foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprova-
das em 12 de Janeiro de 2003, não havendo activo nem passivo.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000495117

RUSFÁTIMA � COMÉRCIO DE PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Batalha. Matrícula n.º 1090/
031205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/031205.
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Certifico que, Amadeu Gomes de Oliveira e mulher, Maria Leonor
Narciso da Silva Oliveira, casados na comunhão de adquiridos, cons-
tituíram uma sociedade comercial por quotas, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RUSFÁTIMA � Comércio de
Pavimentos, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Travessa do Outeiro, 1, Perulheira,
São Mamede, Batalha.

§ único. Por deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em produção e comercialização de
pavimentos e de materiais de construção e de decoração; importação
e exportação de materiais de construção, de máquinas e de equipa-
mentos; compra e venda e revenda de imóveis; construção civil e
obras públicas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 20 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor
nominal de 10 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Amadeu Gomes de Oliveira e Maria Leonor Narciso da Silva
Oliveira.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições que forem fixadas em assembleia geral.

3 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios, em assembleia
geral, convocada para esse efeito, que fixará as condições e prazo de
realização das mesmas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de sócios ou não
sócios, que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando des-
de já nomeados gerentes os sócios, Amadeu Gomes de Oliveira e Maria
Leonor Narciso da Silva Oliveira.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente, inclusivé em compra e venda de veículos e contratos de leasing.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A divisão e cessão das quotas entre os sócios não necessita do
consentimento da sociedade.

2 � 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.

3 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota se a mesma for
sujeita a qualquer providência judicial, mesmo cautelar, penhora, ar-
resto ou arrolamento, falência ou insolvência do sócio, judicialmente
declarada e não suspensa, ou ainda, por acordo com o próprio titular.

4 � O valor da amortização, que não resulte de acordo com o ti-
tular, será o do último balanço aprovado.

5 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Em caso de falecimento de um dos sócios, os herdeiros nomearão
entre si um representante, que exercerá perante a sociedade todos os
poderes inerentes à quota do sócio falecido.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000495087

BOMBARRAL

FERREIRA & FARIA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 593/
20001116; identificação de pessoa colectiva n.º 505170051; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20031124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes registos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Março de 2003.

Foi conferida, está conforme.

25 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domin-
gos Gabriel Cordeiro. 2004249200

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

CRIALME II � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 438/981214; identificação de pessoa colectiva
n.º 504332392.

Certifico que, foi alterado o pacto social da sociedade em epígrafe,
tendo os artigos alterados, ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de CRIALME II � Investimen-
tos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Ladeira da Calça, freguesia
e concelho de Figueiró dos Vinhos.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sede
da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a administração, arrendamento, compra
e venda de móveis e imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
249 398,95 euros, encontrando-se dividido nas seguintes quotas: uma
no valor nominal de 124 699,47 euros, pertencente ao sócio
António da Costa Alves; e outra no valor nominal de
124 699,48 euros, pertencente ao sócio António Fernando Ferreira
Ribeiro de Meireles.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, compete a um ou mais gerentes, designados pela
assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente ou de
um procurador, neste último caso, nos precisos termos do respectivo
instrumento de mandato.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a terceiros depende sempre da aprovação
da assembleia geral, gozando os sócios do direito de preferência, na
sua alienação, na proporção das respectivas quotas.

A concessão de autorização fica dependente da observância prévia,
por parte do cedente, das regras relativas ao direito de preferência,
estabelecidas nos números seguintes.

2 � O cedente deve comunicar aos outros sócios, por carta regis-
tada com aviso de recepção, o nome e a residência do cessionário, o
preço convencionado, o prazo e o modo de pagamento, bem como
quaisquer outras informações de interesse para o negócio.

3 � Os sócios que pretendam exercer o seu direito de preferência
devem comunicar a decisão ao cedente no prazo de 30 dias, a contar
da recepção da carta deste, sob pena de preclusão deste direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

Na hipótese de exclusão de sócios, a sociedade pagará ao sócio
excluído o valor nominal da sua quota e a parte correspondente ao
fundo de reserva legal, ou o valor que resultar do último balanço apro-
vado, se for menor, devendo o pagamento ser dividido em quatro
prestações semestrais sem juros, vendendo-se a primeira 60 dias após
a deliberação de exclusão do sócio.
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ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando sejam penhoradas, arrestadas, arroladas, incluídas em

massa falida, ou envolvidas em qualquer outra providência judicial ou
administrativa que possa ter como resultado a transmissão forçada da
respectiva titularidade;

c) Quando em virtude de partilha decorrente de divórcio, separa-
ção judicial de pessoas e bens ou separação judicial de bens, as quotas
não fiquem a pertencer inteiramente ao respectivo titular;

d) Por extinção de qualquer dos sócios que sejam pessoas colectivas.
2 � O preço a pagar será o resultante das disposições do Código

das Sociedades Comerciais, aplicáveis à amortização de quotas.

ARTIGO 8.º

Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade continua com os
seus herdeiros. Por cada sócio falecido só pode ser admitido na so-
ciedade um representante dos herdeiros.

ARTIGO 9.º

1 � Sem prejuízo das formalidades imperativamente exigidas por
lei, as assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, expedidas aos sócios com a antecedência mínima
de 15 dias úteis.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
da sociedade por qualquer terceiro, sem as limitações constantes do
artigo 249.º, n.º 5, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

1 � Anualmente será dado balanço, com referência a 31 de Outu-
bro ou a qualquer outra data, mediante simples deliberação da
assembleia geral, e os lucros líquidos apurados, deduzidos 5% para a
reserva legal e as importâncias que a assembleia geral, sem qualquer
limite, deliberar afectar a outras reservas ou à realização de outros
fins ou interesses da sociedade, serão distribuídos pelos sócios.

2 � A assembleia geral poderá nomear um conselho fiscal.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade dissolve-se por acordo de três quartas partes dos
votos correspondentes ao capital social, ou nos casos previstos na lei.

2 � Dissolvida a sociedade, a assembleia geral nomeará os liquida-
tários, sendo a liquidação feita nos termos por ela deliberados.

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

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001473303

JODICAL � MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícu-
la n.º 453/991013; identificação de pessoa colectiva n.º 501995404.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 6 de No-
vembro de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2002.

5 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001472935

LEIRIA

LEIRIVEDANTE � VEDANTES E PERFIS, L.DA

Sede: Rua das Enxurgueiras, 225, freguesia de Ortigosa,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9037/031017;
identificação de pessoa colectiva n.º 506728820 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 57/031017.

Certifico que, foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

Domingos Domingues Duarte, contribuinte fiscal n.º 170926729 e
mulher, Maria Isabel Mendes Simplício Duarte, contribuinte fiscal

n.º 115931228, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
naturais ele da freguesia de Ortigosa, e ela da freguesia de Marrazes,
ambas do concelho de Leiria, naquela primeira residentes, na Rua das
Enxugueiras, 225.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LEIRIVEDANTE � Vedantes e
Perfis, L.da, e tem a sua sede na Rua das Enxugueiras, 225, freguesia
de Ortigosa, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico, comercialização, im-
portação e exportação de produtos plásticos, vedantes, perfis e tubos
ou outros produtos em plástico.

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 sócios, Domingos
Domingues Duarte e Maria Isabel Mendes Simplício Duarte.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a cem 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.

30 de Outubro de 2003. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 2005090042

LEONEL FONSECA � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Principal, 2034, lugar da Mata dos Milagres, Milagres,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7998/
011206; identificação de pessoa colectiva n.º 505891557; número
e data da apresentação: 339/030618.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 35 � 11 de Fevereiro de 20043286-(44)

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493521

HUGSAN � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Central, 676, lugar de Contraria, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7984/
01130; identificação de pessoa colectiva n.º 505746018; número
e data da apresentação: 338/030618.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493513

LISLEV � ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Rua do Carriço, s/n, lugar de Barracão, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8186/
020218; identificação de pessoa colectiva n.º 505976013; número
e data da apresentação: 337/030618.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493491

GLOBALMOLDE � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Rua dos Barros, 45, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5404/
970205; identificação de pessoa colectiva n.º 503939480; número
e data da apresentação: 492/030624.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

17 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2001980043

DLS � MADEIRAS E DERIVADOS, L.DA

Sede: Rua Principal, 1154, Mata, Milagres, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6880/
20000330; identificação de pessoa colectiva n.º 504851101; nú-
mero e data da apresentação: 53/030408.

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

7 de Outubro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2001205252

GRAVIMÉTRICA � PROJECTOS E INSTALAÇÕES
TÉRMICAS, L.DA

Sede: Rua Vale Juncal, Vale Juncal, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4359/
931221; identificação de pessoa colectiva n.º 503127485; número
e data da apresentação: 54/030408.

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

7 de Outubro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2001205260

FLORESTLIS � EXPLORAÇÃO FLORESTAL, L.DA

Sede: Estrada 109, lugar de Linho, Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7050/
20000731; identificação de pessoa colectiva n.º 505057816; nú-
mero e data da apresentação:D-301/030618.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493572

SEFOESTE � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
FLORESTAIS, L.DA

Sede: Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3584/
910624; identificação de pessoa colectiva n.º 502577347; número
e data da apresentação: D-300/030618.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493564

GRESNIL � CERÂMICA E PRÉ-ESFORÇADOS, L.DA

Sede: Quinta de Santo António, lote 20, rés-do-chão, direito,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4698/
950207; identificação de pessoa colectiva n.º 500130795; número
e data da apresentação: D-299/030618.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493327

TRANSPORTADORA CENTRAL DE MONTE REDONDO, L.DA

Sede: Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3727/
920116; identificação de pessoa colectiva n.º 502680113; número
e data da apresentação: D-298/030618.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493556

SERRALHARIA FELICIANO & FILHA, L.DA

Sede: Rua do Vale, 39, Casal dos Claros, Amor, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5368/
970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503790621; número
e data da apresentação: D-297/030618.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493319

CANALCENTRO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DO CENTRO, L.DA

Sede: Parque Industrial, Charneca do Bailadouro, Presas, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2489/
880202; identificação de pessoa colectiva n.º 501927220; número
e data da apresentação: D-296/030618.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493300

ASIC � ABRASIVOS E SÍLICA INDUSTRIAIS DO CENTRO, L.DA

Sede: Rua dos Covões, Pedrome, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2474/
880104; identificação de pessoa colectiva n.º 501915150; número
e data da apresentação: 309/030618.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493602

ASIC � PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua dos Covões, Pedrome, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5156/
960604; identificação de pessoa colectiva n.º 503661970; número
e data da apresentação: D-304/030618.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493599

METALOMARGARIDO � PRODUTOS METÁLICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Central, sem número, Agodim, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7999/
011206; identificação de pessoa colectiva n.º 505901560; número
e data da apresentação: D-324/030618.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

13 de Novembro de 2003. � A conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493670

FARIA LOPES E REIS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional 1, Alto do Vieiro, Azóia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8674/
021220; identificação de pessoa colectiva n.º 502654953; número
e data da apresentação: D-308/030618.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493378

GODOF � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Alto do Vieiro, Azóia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7398/
010406; identificação de pessoa colectiva n.º 505275953; número
e data da apresentação: D-307/030618.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493360

IMOESTILO � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Alto do Vieiro, Azóia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5807/
980128; identificação de pessoa colectiva n.º 504065645; número
e data da apresentação: D-306/030618.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493351

COVIATOP � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional 1, Alto do Vieiro, Azóia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5066/
960312; identificação de pessoa colectiva n.º 503608076; número
e data da apresentação: D-305/030618.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493343

LEIRIFIBRAS � COMÉRCIO MATÉRIAS PRIMAS
PARA PLÁSTICOS REFORÇADOS, L.DA

Sede: Rua Principal, Alcogulhe de Cima, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8195/
020220; identificação de pessoa colectiva n.º 505987619; número
e data da apresentação: D-303/030618.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493335

SIP � SOCIEDADE IMPORTAÇÃO DE PEÇAS, L.DA

Sede: Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4481/
940518; identificação de pessoa colectiva n.º 503219142; número
e data da apresentação: D-302/030618.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493580

ELECTRO-MARTO � REPARAÇÕES, L.DA

Sede: Vale Sepal, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2773/
890127; identificação de pessoa colectiva n.º 502098600; número
e data da apresentação: 314/030618.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano
de exercício de 2002.

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000493505

EMPREENDE � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Cidade de Halton, 1, loja D, Quinta do Seixal,
freguesia e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9073/031114;
identificação de pessoa colectiva n.º 506747727 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 38/031114.

Certifico que, foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, cujo contrato é o seguinte:

Vanessa Sofia de Azevedo Duarte Vitorino, contribuinte fiscal
n.º 208793542, solteira, maior, natural de Moçambique, residente na
Rua Cidade de Halton, 1, 2.º-M, lugar da Quinta do Seixal, freguesia e
concelho de Leiria.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EMPREENDE � Empreendimentos
Turísticos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua Cidade de Halton, 1,
loja D, lugar de Quinta do Seixal, freguesia e concelho de Leiria.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá deslo-
car 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, em qualquer ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de empreendimentos
turísticos, nomeadamente de um salão de chá e organização de even-
tos, nomeadamente festas, congressos e reuniões.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 30 000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente a ela sócia, Vanessa Sofia de Azeve-
do Duarte Vitorino, que realizou quanto a 20 000 euros em numerá-
rio, devendo realizar os restantes 10 000 euros, também em numerá-
rio, no prazo de dois anos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dela sócia, Vanessa Sofia de Azevedo Duarte
Vitorino, desde já nomeada gerente ou a cargo de outras pessoas estra-
nhas à sociedade, que venham a ser por ela sócia, designadas.

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

ARTIGO 5.º

1 � A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

2 � A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por ela
sócia forem fixadas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 2005108030

PRONTIMASSAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Cidral, 124, Casal do Monte,
freguesia de Colmeias, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9074/031114;
identificação de pessoa colectiva n.º 506616126 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 39/031114.

Certifico que, foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

1.ª Maria Susana Figueira da Silva, contribuinte fiscal
n.º 195602218, solteira, maior, natural da freguesia e concelho de
Câmara de Lobos, residente na Rua do Cidral, 124, lugar de Casal do
Monte, freguesia de Colmeias, concelho de Leiria; e

2.º Vítor Manuel da Silva da Costa, contribuinte fiscal
n.º 145475565, divorciado, natural da dita freguesia de Colmeias, onde
é residente na Rua do Cidral, 124.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PRONTIMASSAS � Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Rua do Cidral, 124, lugar de Casal do
Monte, freguesia de Colmeias, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: construção civil e obras públi-
cas, nomeadamente serviços de estucagem; compra, venda e permuta
de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; e
comercialização de vestuário 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 um dos sóci-
os, Maria Susana Figueira da Silva e Vítor Manuel da Silva da Costa.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, bastando para os
actos de mero expediente, a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte 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 acordadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 2005108049

JOCAMPTEC � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Rua da Bouça, 124, Touria, Pousos, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9060/031110;
identificação de pessoa colectiva n.º 506763420 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 53/031110.

Certifico que, foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

Jorge Manuel Dinis Gil, contribuinte fiscal n.º 115381937 e mu-
lher, Ana Paula Campos dos Santos Dinis Gil, contribuinte fiscal
n.º 153973200, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
naturais ele da freguesia de Pousos, concelho de Leiria, e ela da fre-
guesia e concelho de Leiria, naquela primeira residentes, na Rua da
Bouça, 124, lugar de Touria.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JOCAMPTEC � Instalações
Eléctricas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Bouça, 124, lugar de
Touria, freguesia de Pousos, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e conservação de
instalações eléctricas e energias alternativas e comercialização de
produtos relacionados com a actividade.

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 sócios, Jorge Manuel
Dinis Gil e Ana Paula Campos dos Santos Dinis Gil.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 2005108014

BERNARDINO & RODRIGUES � CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua da Escola, 29, Várzea, Arrabal, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9067/031112;
identificação de pessoa colectiva n.º 506774147 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 67/031112.

Certifico que, foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

1.º Luís Manuel Marques Bernardino, contribuinte fiscal n.º 201029960,
solteiro, maior, natural de França, residente na Rua de 19 de Maio, 42,
lugar de Parracheira, freguesia de Arrabal, concelho de Leiria; e

2.ª Paula Maria de Oliveira Rodrigues, contribuinte fiscal
n.º 125839871, casada com José Carlos Correia dos Santos, sob o
regime da comunhão de adquiridos, natural da dita freguesia de Arrabal,
onde reside no lugar de Várzea, Rua da Escola, 29.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bernardino & Rodrigues �
Contabilidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Escola, 29, lugar de
Várzea, freguesia de Arrabal, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de conta-
bilidade, consultoria fiscal e administração de condomínios.

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, Luís Manuel Marques Bernardino e Paula Maria de Oliveira
Rodrigues.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 2005108022

MARINHA GRANDE

GESTIPLASTIC � FABRICAÇÃO DE ARTIGOS
EM PLÁSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1837; identificação de pessoa colectiva n.º 504647199; data da
apresentação: 20031215.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003446320

ENGECAM � ENGENHARIA E PROJECTO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1561; identificação de pessoa colectiva n.º 503974552; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 7/20030925.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram elimi-
nados os n.os 3 e 4, e alterado o n.º 2 do artigo 7.º do contrato, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

2 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.

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

Conferido, está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006109413

PORFIRARTE � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 2447; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20031013.

Certifico que, Maria Arlete de Sousa Oliveira, divorciada; e António
Porfírio Lopes, solteiro, maior, ambos residentes na Rua das Cabeças
Redondas, 287, Barosa, Leiria, constituíram a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma PORFIRARTE � Comércio de Artigos
de Decoração, L.da, e tem a sua sede na Rua de Leiria, Edifício Nova
Embra, loja C, Embra, freguesia e concelho de Marinha Grande.

2.º

A sociedade tem por objecto: representações, importação, expor-
tação, inerentes ao comércio de têxteis lar e artigos de decoração,
mobiliário, utilidades domésticas, artesanato, vestuário, brinquedos,
brindes, utilidades de bebé e criança, ouro e prata; fabrico de têxteis,
de artesanato e de artigos de bebé.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e encontra-se dividido em duas quotas de 5000 euros cada,
uma de cada sócio.

4.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre sócios. A
cessão de quotas nos restantes casos, depende sempre do consenti-
mento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferên-
cia em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo, no caso
de cessão a título oneroso.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos
sócios, desde já designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.

6.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até cinco vezes o capital social.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a acordar em assembleia geral.

7.º

Fica a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capital
social depositado, a fim de fazer face às despesas com a constituição
e registo da sociedade, bem como as outras despesas com a instalação
da mesma.

Conferido, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006109375

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1; identificação de pessoa colectiva n.º 501137106; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/20031020.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de: designação dos membros dos órgãos de gestão e repre-
sentação para o biénio de 2000-2001.

Direcção:
Presidente: João Eusébio.
Vice-presidente: Fernando Marques.
Primeiro-secretário: Eduardo Borrega.
Segundo-secretário: Rui Agostinho Miranda.
Tesoureiro: Peixoto da Silva.
Vogais: Victor Pina e Rui Verdingola.
Suplente: Cláudio Sousa.
Conselho fiscal:
Presidente: José Jacinto Pereira.
Vice-Presidente: Arnaldo Silva.
Secretário relator: Olegário Angélico.
Suplentes: Amílcar Santos e Eduardo Pedro.
Data: 31 de Março de 2000.

Conferido, está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006109227

HELIR � COMÉRCIO DE UTILIDADES E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 923; identificação de pessoa colectiva n.º 502400013; data da
apresentação: 20031204.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003704981

ANTÓNIO RIBEIRETE PIMENTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 318; identificação de pessoa colectiva n.º 500632499; data da
apresentação: 20031205.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003704213

H. C. M. � ARTIGOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1603; identificação de pessoa colectiva n.º 504033301; data da
apresentação: 20031204.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003476059

VAZ & CONSTÂNCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 197; identificação de pessoa colectiva n.º 500728836; data da
apresentação: 20031215.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003446311

CLIPEL � EQUIPAMENTOS DE DESENHO E ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 812; identificação de pessoa colectiva n.º 502104937;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 3 e 6/20031013.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Maria da Graça
Clemente Relvas Constantino, foi exonerada das funções de gerente,
por renúncia.

Data: 16 de Outubro de 2003.

Mais certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de alteração do contrato, pelo que foi alterado o ar-
tigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence aos sócios a designar em assembleia
geral, estando, no entanto, já nomeados gerentes os actuais sócios.

§ único. Para obrigar a sociedade basta a assinatura de dois geren-
tes, sendo no entanto, sempre necessária a assinatura do gerente José
Mário Matos Cordeiro.

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

Conferido, está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006109405

PENICHE

PROJECTOESTE � ESTUQUES E CONSTRUÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1078;
identificação de pessoa colectiva n.º 505317427; data da apresen-
tação: 20031105.

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

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2000551769

ALGAS BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1014;
identificação de pessoa colectiva n.º 504910345; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 1 e 2/031029.

Certifico que, quanto à sociedade em epígrafe, Luís Miguel Paulo
dos Santos Tomé, renunciou à gerência, em 16 de Julho de 2002.

Mais certifico que, foi alterado o pacto quanto aos artigos 4.º e 3.º,
os quais ficaram com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios João Manuel
Vala Salvador e Maria Lisete Rebelo Palma Vala Salvador, desde já
nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de qualquer um dos
gerentes para obrigar a sociedade.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5985,58 euros, já integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2992,79 euros, pertencentes cada uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua nova redacção, encontra-se
arquivado na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006028219

SOCIEDADE DE PESCA «SONHO DE INFÂNCIA», L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 897;
identificação de pessoa colectiva n.º 504100645; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 3/031103.

Certifico que, foi aumentado o capital social de 24 939,90 euros
para 300 000 euros, tendo em consequência sido alterado o pacto da
sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a se-
guinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 300 000 euros, dividido em duas quotas
iguais de 150 000 euros, uma de cada um dos sócios: Sociedade de Pesca
Silvério & Cavaleiro, L.da, e Paulo Alexandre Soares Cavaleiro.

O texto completo do contrato, na sua nova redacção, encontra-se
arquivado na pasta respectiva.

Está conforme.

21 de Novembro de 2003. � O Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006028227
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PORTO DE MÓS

VASICOL � OLARIA DE BARRO VERMELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 763/881013; identificação de pessoa colectiva n.º 502064617.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2005741027

PROVEME � PROJECTOS E COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1288/971021; identificação de pessoa colectiva n.º 503986151.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2005741035

HJP � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1544/20001107; identificação de pessoa colectiva n.º 505146347.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2005741019

LISBOA
ALENQUER

COOPERATIVA ANTENA RÁDIO VOZ DE ALENQUER, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 487/
870611; identificação de pessoa colectiva n.º 501840796; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/031113.

Certifico que, foi registada a designação dos membros de direcção,
por deliberação de 24 de Janeiro de 2003, para o triénio de 2003-
2005.

Direcção:
Presidente: José Manuel Inácio, casado.
Vice-presidente: Maria Ludovina Simões Firmino Coelho, divorciada.
Secretário: José Carlos Rodrigues, casado.
Tesoureiro: Rui Fernando da Cunha Mendes Riso, casado.
Vogais: Manuel Severino dos Reis, casado; Nuno Gonçalo da Cruz

Inácio, solteiro; Rui Armando da Silva Seabra, casado; Teresa Maria
Pinto Morais Honrado, casada; e Fernando Pinto da Silva, casado.

Conferida, está conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 2001411170

OPTIFASHION � SOCIEDADE COMERCIAL DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2003/
020606; identificação de pessoa colectiva n.º 506112322;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/030818.

Certifico que, foi registada a cessação das funções de gerente por
parte de Fernando Pereira dos Santos, casado, com efeitos reportados
a 16 de Agosto de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2006130021

FÁBRICA DE CARTÃO E PAPEL DE OTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 31/
340307; identificação de pessoa colectiva n.º 500105251;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 2 e 3/031204.

Certifico que, foi registado a cessação das funções de gerentes, por
parte de José Júlio Almeida Lopes, e de Francisco António Ferreira
Martins, com efeitos reportados respectivamente, a 12 de Abril de
2000 e 12 de Agosto de 1997, por renúncias.

Mais certifico que, foi registado a designação de gerentes, por de-
liberação de 13 de Dezembro de 2000, de Gianfranco D� Amato, ca-
sado; de Giulio Grandoni, solteiro; e Orazio Ingenito, casado.

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2006130994

AMADORA

SOARES & BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5703/
870720; identificação de pessoa colectiva n.º 501853715; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 3/990517.

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

Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º, foram
modificados e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de 180 000$, e
uma do valor nominal de 40 000$, ambas pertencentes ao sócio Vítor
Manuel de Almeida João; uma do valor nominal de 160 000$, per-
tencente à sócia Aldina Teixeira Gomes Almeida; e uma do valor
nominal de 20 000$, pertencente à sócia Maria do Céu de Almeida.

ARTIGO 5.º

1 � É gerente o sócio Vítor Manuel de Almeida João.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal vier a ser deli-

berado em assembleia geral.

O texto completo actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000128687

JOAQUIM DUARTE & MIRITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3238/
780323; identificação de pessoa colectiva n.º 500752664; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 19/990531.

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

Alteração parcial do contrato, o seu artigo 2.º foi modificado, e fi-
cou com a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de peixaria, congelados e
frescos; electrodomésticos e mobiliário e venda de gaz.

O texto actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000128681
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PESNA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9422/
950705; identificação de pessoa colectiva n.º 503461725; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 38/990531.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com 25 000 000$, em dinheiro e os

seus artigos 5.º e 6.º, n.º 2, foram modificados e ficaram com a se-
guinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores que constituem o activo da sociedade, é de 40 000 000$ e
corresponde à soma de seis quotas: uma do valor nominal de
24 000 000$, pertencente ao sócio Joaquim Paulo; uma de 500 000$,
e outra de 3 500 000$, ambas pertencentes ao sócio, Pedro Mendes
Barbosa; e três de 4 000 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Alberto Armando Henrique da Silva, José Manuel de Jesus
Guerra e José Luís Tregeira Cortiçadas.

Declarou ainda o outorgante, que de harmonia com o deliberado
em assembleia geral da sua representada, realizada em 21 de Dezem-
bro de 1998, altera o n.º 2 do artigo 6.º do contrato social, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

6.º

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente Joaquim
Paulo, conjuntamente com a assinatura de um qualquer dos outros
gerentes.

O texto completo actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000128678

PANIFICAÇÃO CENTRAL DA DAMAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1023/
671013; identificação de pessoa colectiva n.º 500900027; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 21/990608.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com 1 085 000$, em dinheiro e o seu

artigo 4.º, foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 1 100 000$, integralmente realizado em dinheiro
e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 1 060 000$ que
pertence à sócia, UPAL � União Panificadora da Amadora, L.da; e a
outra de 40 000$, pertencente ao sócio António Rodrigues Marques.

O texto completo actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000128676

DÉCADA � INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9751/
950601; identificação de pessoa colectiva n.º 503453498; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 12/990609.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com 35 000 000$, por incorporação

de reservas e o seu artigo 4.º, foi modificado e ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 140 000 000$, dividido em 140 000 acções,
de 1000$ cada uma, e acha-se integralmente subscrito em dinheiro e
nos demais bens da sociedade.

§ 1.º a) O capital social poderá ser aumentado, por uma ou mais
vezes, quer em numerário quer por incorporações de reservas, ou outro
modo sempre que, por proposta do conselho de administração, a
assembleia geral o delibere por maioria dos votos dos accionistas pre-
sentes e representados;

b) Porém, fica autorizado o conselho de administração, sob prévio
parecer favorável do fiscal único, a aumentar o capital até
200 000 000$, por uma ou mais vezes, por emissão de novas acções
com entradas de numerário, tendo em atenção as necessidades sociais.

§ 2.º As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, salvo restrições impostas pela lei, cabendo aos accio-
nistas todos os encargos da conversão.

§ 3.º Poderá haver títulos representativos de 1, 10 ou 100 acções.
§ 4.º Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das ac-

ções serão assinados pelo presidente do conselho de administração e
por um administrador, podendo cada uma das assinaturas ser aposta
por chancela.

§ 5.º As despesas de quaisquer averbamentos serão suportadas pelos
accionistas que os requererem ou que nelas estejam interessados.

§ 6.º Na subscrição de novas acções os accionistas terão preferên-
cia proporcionalmente às acções que possuírem.

O texto completo actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000128672

EFCIS � COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8444/
901213; identificação de pessoa colectiva n.º 502278293; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 3/990209.

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

Nomeação dos conselhos de administração e fiscal.
Facto: nomeação dos conselhos de administração e fiscal.
Conselho de administração:
Presidente: Amílcar Lopes Pereira.
Vogais: Luís Manuel Cortez dos Santos e Maria Helena Mota Ra-

mos Pereira.
Conselho fiscal:
Presidente: Barroso da Silva Dias Caseirão & Associados, Socieda-

de de Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel Rui
Caseirão.

Vogais: Isabel Maria Cardanho Pelicano e Maria do Céu Charneca
Pereira.

Suplente: Rui Lourenço Heleno, revisor oficial de contas, residente
na avenida da República, 52, 9.º, em Lisboa.

Data: 2 de Janeiro de 1999.
Natureza: provisória por dúvidas.
Prazo: 1999-2001.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000128671

P. G. R. L. � PLANEAMENTO E GESTÃO REGIONAL
E LOCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 099/
961202; identificação de pessoa colectiva n.º 503779717; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 10/990330.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Março de 1999.

9 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000128668

DIBUGÁS � COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE GÁS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 174/
941018; identificação de pessoa colectiva n.º 503285110; inscri-
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ção n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 3 e
4/001211.

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

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.
Redenominação em euros e transformação em sociedade unipessoal.
O seu capital foi reforçado com 12 050$ em dinheiro e subscrito

pela única sócia e foi feita a alteração total dos estatutos.
Nomeação dos gerentes Elena Doblados Eugercios e Álvaro Domecq

Romero.
Data da deliberação: 29 de Março de 2000.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de DIBUGÁS �
Comercialização e Distribuição de Gás, Sociedade Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na avenida do Conde Castro Guimarães, 18-A, fregue-
sia da Reboleira, concelho da Amadora.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para um concelho limítrofe e poderá criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, em
Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a representação, comercialização,
distribuição de gás butano, propano, gás natural ou qualquer outro gás
combustível, serviço de equipamentos e acessórios, bem como cons-
trução e montagem de instalações de gás e instalações para a utiliza-
ção de gás.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, está integralmente subscri-
to, e é totalmente detido pela sócia única, G. L. P. Ibérica � Presta-
ção de Serviços a Empresas de Gás, L.da

2 � A sócia única poderá realizar prestações suplementares de
capital até ao montante máximo global equivalente ao valor do capi-
tal social.

3 � A sócia única poderá fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer sob as condições que forem deliberadas em assembleia
geral.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade perante tercei-
ros, em juízo ou fora dele, compete a dois ou mais gerentes, designa-
dos no contrato de sociedade ou nomeados pela sócia única, com ou
sem remuneração e com ou sem dispensa de caução, conforme for
por esta decidido.

2 � Os gerentes devem praticar os actos que forem necessários ou
convenientes para a realização do objecto social, com respeito pelas
decisões da sócia única.

3 � Os poderes dos gerentes não compreendem a prestação de
garantias reais ou pessoais a dívidas de outras entidades, salvo se hou-
ver interesse justificado próprio da sociedade.

4 � A sociedade obriga-se apenas pela assinatura da gerente Elena
Doblados Eugercios, ou pela assinatura em conjunto de quaisquer ou-
tros dois gerentes da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A sócia única exercerá as competências das assembleias gerais
das sociedades por quotas, cabendo-lhe decidir sobre todas as matérias
que, por lei imperativa ou supletiva, a estas sejam atribuídas.

2 � Para efeitos do disposto no número anterior, a sócia única
poderá fazer-se representar por quem entender, devendo a represen-
tação ser acreditada por meio de simples escrito particular.

ARTIGO 6.º

Quando se verificarem as situações previstas no n.º 2 do artigo 262.º
do Código das Sociedades Comerciais, a sociedade designará um revi-
sor oficial de contas para proceder à fiscalização das suas contas.

ARTIGO 7.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for decidida pela sócia
única, podendo não ser distribuídos na íntegra.

ARTIGO 8.º

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 270.º-F do
Código das Sociedades Comerciais, é autorizada a celebração, entre a
sócia única e a sociedade, de todos os contratos, incluindo contratos

de suprimentos, que venham a revelar-se necessários ou convenientes
para a prossecução do objecto social.

O texto completo actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000128667

SOPROHOTEL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS PARA HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7271/
910621; identificação de pessoa colectiva n.º 502576430; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 2/991229.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com 7 200 000$, 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 8 000 000$ e
corresponde à soma de duas quotas no valor nominal de 4 000 000$
cada, uma de cada um dos sócios.

O texto completo actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

21 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regina
Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000128665

DDS � INFORMÁTICA, PROJECTOS
E DESENVOLVIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9491;
identificação de pessoa colectiva n.º 502087137; averbamento
n.º 1 à  inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/020718.

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

Cessação de funções de gerência de António Cândido da Cunha
Rodrigues.

Data: 14 de Julho de 2001.
Causa: falecimento.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria
Fernanda Cristina Jacob. 2003381546

G-SEIS � INVESTIMENTOS GRÁFICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9417;
identificação de pessoa colectiva n.º 503461660; averbamento
n.º 12 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020718.

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

Cessação de funções do fiscal único, Pedro Leandro & António
Belém, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; e do fiscal suplen-
te, António Maria Velez Belém, por terem renunciado em 9 de Julho
de 2002.

Conferido, está conforme.

18 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria
Fernanda Cristina Jacob. 2003381538

MEPHA � INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO
E FABRICAÇÃO FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9425;
identificação de pessoa colectiva n.º 502919639; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/020719.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerência de João da Conceição Fernandes,
por ter renunciado em 18 de Julho de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria
Fernanda Cristina Jacob. 2003381490

CUNHARTE � ATELIER E OFICINA MEDALHÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4177;
identificação de pessoa colectiva n.º 501162747; inscrição n.º 2 e
inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 4 e 5/031113.

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

Cessação de funções de gerência de Maria Manuela Monteiro Freitas
de Araújo Ramalhete.

Data: 10 de Outubro de 2003.
Causa: renúncia.

Nomeação de gerente, por deliberação de 10 de Outubro de 2003.
Gerente nomeada: Maria Elisa Almeida Pinto da Fonseca.

Conferida, está conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2006222929

A R S-DECORADOR � DECORAÇÕES DE MONTRAS
E ESTABELECIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7700;
identificação de pessoa colectiva n.º 502771615; data do depósi-
to: 20011226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006217089

ARRUDA DOS VINHOS

J. FRADE & H. DIAS � SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 498/001120; identificação de pessoa colectiva n.º 504770330.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 2/

20031118.
Cessação de funções de gerente do não sócio, Hermínio Barata Dias,

por renúncia em 20 de Outubro de 2003.

Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 3/031126.
Autorização de manutenção de nome.
Nome: H. Dias.
Autorizantes: Teresa Maria dos Santos Lobo Dias e marido,

Hermínio Barata Dias, em 7 de Novembro de 2003.

Inscrição n.º 6 à apresentação n.º 5/20031126.
Alteração parcial do contrato, ficando os respectivos artigos 4.º,

n.º 2; 10.º; e 11.º, n.º 1, com a seguinte redacção:

CAPÍTULO II
Capital social e quotas

ARTIGO 4.º

2 � O capital social é representado e dividido em duas quotas: uma
do valor nominal de 11 875 euros, pertencente ao sócio José Joa-

quim Ferreira Frade; e outra do valor nominal de 625 euros, perten-
cente à sócia Rita Raimundo Munhoz Frade.

CAPÍTULO III
Gerência

ARTIGO 10.º

A gerência

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio José Joaquim
Ferreira Frade, já nomeado gerente.

2 � A assembleia geral deliberará sobre a remuneração ou não do
gerente.

ARTIGO 11.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos jurídicos,
designadamente em todos os contratos, pela intervenção do referido
sócio gerente, José Joaquim Ferreira Frade.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006152700

TOVISUMA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 366/980310; identificação de pessoa colectiva n.º 502202823.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 24 de No-
vembro de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 24 de No-
vembro de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 24 de No-
vembro de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 24 de No-
vembro de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 24 de No-
vembro de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Os documentos encontram-se depositados na pasta respectiva.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
do Nascimento Simões. 2006153250

FRUTAR NORTE � FRUTAS DE ARRANHÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 701/031120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20031120.

Certifico que, entre Portugrícola � Produtos Agrícolas, S. A; e José
Manuel Ferreira Lourenço, casado com Ana Maria Rodrigues da Silva
Lourenço, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade é uma sociedade do tipo de sociedade por quotas e adopta
a denominação de FRUTAR NORTE � Frutas de Arranhó, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 115, Km. 65,
lugar e freguesia de Arranhó, concelho de Arruda dos Vinhos, poden-
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do ser transferida dentro do mesmo concelho ou para qualquer conce-
lho limítrofe, por simples deliberação da gerência.

2 � A gerência poderá criar ou extinguir sucursais, agências, esta-
belecimentos, delegações ou outras formas de representação que jul-
gue conveniente, em qualquer parte do território nacional ou estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a produção, transformação, con-
servação, comercialização, importação e exportação de frutas, pro-
dutos agrícolas e cereais.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des com objecto social diferente do descrito no número anterior, em
sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de responsabili-
dade limitada ou ilimitada, bem como associar-se com outras pessoas
jurídicas para, nomeadamente formar agrupamentos complementares
de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, novas
sociedades, consórcios e associações em participação e, bem assim,
constituir ou participar em quaisquer outras formas de associação,
temporária ou permanente, entre sociedades e ou entidades de outra
natureza.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, representado pelas seguintes quo-
tas, totalmente realizadas em dinheiro:

José Manuel Ferreira Lourenço, uma quota de 100 euros; e
Portugrícola � Produtos Agrícolas, S. A, uma quota de 4900 euros.

ARTIGO 5.º

Prestações acessórias e suplementares

1 � A sociedade poderá exigir a todos os sócios a realização de
prestações acessórias até ao montante global de dez vezes o capital
social.

2 � As prestações acessórias a exigir pela sociedade aos sócios serão
proporcionais à participação destes na sociedade, excepto se o sócio
visado aceitar obrigar-se a uma prestação de valor diferente, e de idên-
tica natureza para todos eles, podendo revestir a natureza de:

a) Prestações acessórias gratuitas, pecuniárias ou não; ou
b) Prestações acessórias onerosas, caso em que a deliberação dos

sócios determinar os termos do direito a juros e o momento do res-
pectivo reembolso.

3 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global equivalente a dez vezes o valor do capital social.

4 � A exigibilidade das prestações acessórias e suplementares de-
pende de deliberação dos sócios, tomada por maioria de quatro quin-
tos dos votos emitidos.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas entre sócios, sócios e seus herdeiros,
legitimários ou entre sócios e sociedades que com estes estejam em
relação de domínio, não carece do consentimento da sociedade em
deliberação tomada por quatro quintos dos votos emitidos.

2 � É necessário o consentimento da sociedade para que um sócio
possa alienar a sua quota a terceiros.

3 � No caso referido ao número anterior, os sócios gozam do
direito de preferência.

4 � Para o correcto exercício do direito de preferência dos de-
mais sócios, o sócio que haja recebido de terceiro oferta de compra
da sua quota ou das suas quotas, deverá no prazo de 15 dias, informar
a gerência da sociedade, por carta registada com aviso de recepção,
através da qual dará conta das condições da oferta recebida.

5 � Uma vez informada, a gerência notificará do mesmo modo,
os demais sócios para que cada um exerça no prazo de 15 dias, o seu
direito de preferência.

6 � Os sócios que queiram exercer o seu direito de preferência,
devem fazê-lo através de oferta idêntica à recebida pelo sócio inte-
ressado na venda da sua quota ou das suas quotas que comunicarão à
gerência por carta registada com aviso de recepção, valendo a falta
desta comunicação, no prazo indicado no número anterior, como
renúncia ao direito de preferência.

7 � Se mais do que um sócio exercer o seu direito de preferência,
as quotas serão distribuídas ou a quota será dividida, conforme o caso,
pelos sócios preferentes de modo proporcional à sua participação no
capital social.

ARTIGO 7.º

Amortização das quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora ou qualquer outra providência ju-

dicial que retire a quota da disponibilidade do sócio;
c) No caso do sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte do sócio de que não resultem herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha ou execução de garantia, a quota for

adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios tomada

por maioria de quatro quintos dos votos emitidos.
3 � 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. A deliberação deverá ser tomada por maioria de quatro quintos
dos votos emitidos.

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

ARTIGO 8.º

Oneração das quotas

A constituição de usufruto, penhor ou qualquer outra forma volun-
tária de oneração das quotas, carece do consentimento da sociedade
tomada por maioria de quatro quintos dos votos emitidos.

ARTIGO 9.º

Distribuição de lucros

Aos lucros líquidos anualmente apurados será dado o destino que
vier a ser determinado, por deliberação em assembleia geral, após
deduzida a percentagem para reserva legal.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � As deliberações podem ser tomadas por qualquer forma pre-
vista na lei, incluindo por voto escrito, podendo os sócios nomear
um representante nos termos do n.º 5 do artigo 249.º do Código das
Sociedades Comerciais.

2 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta
registada, expedida com a antecedência mínima de 15 dias, sem pre-
juízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � A assembleia geral só pode deliberar, em primeira convoca-
ção, se estiverem presentes ou devidamente representados sócios com
um mínimo de dois terços dos direitos de voto.

4 � A presidência da assembleia geral caberá a um dos gerentes, a
um dos sócios ou a um terceiro que será designado pela própria
assembleia geral.

5 � Sem prejuízo do disposto na lei, ou noutras disposições destes
estatutos, as deliberações dos sócios são tomadas por maioria de quatro
quintos dos votos presentes ou representados em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Gerência

1 � A sociedade é administrada por um ou mais gerentes, que podem
ser escolhidos entre estranhos à sociedade e que serão designados por
deliberação dos sócios tomada por maioria de quatro quintos dos vo-
tos emitidos.

2 � A remuneração, substituição ou destituição dos gerentes serão
igualmente sujeitas a deliberação dos sócios tomada por maioria de
quatro quintos dos votos emitidos.

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

4 � O mandato dos gerentes terá a duração de dois anos, podendo
os gerentes ser eleitos para mandatos sucessivos de igual duração.

ARTIGO 12.º

Poderes da gerência e vinculação da sociedade

1 � Compete à gerência, sem prejuízo das demais atribuições que
lhe conferem a lei e estes estatutos, gerir, com amplos poderes, todos
os negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao objecto
social.
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2 � A sociedade fica vinculada:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de mandatário ou procurador em cumprimento

do respectivo mandato.

ARTIGO 13.º

Fiscalização

1 � A sociedade poderá nomear, devendo fazê-lo logo que por lei
a tal esteja obrigada, um fiscal único que será revisor oficial de contas
e se encarregará de proceder à revisão legal das contas, bem como de
emitir a respectiva certificação legal e relatório.

2 � O fiscal único é designado pela assembleia geral, por um pe-
ríodo de dois anos.

ARTIGO 14.º

Secretário

1 � A sociedade poderá nomear um secretário que será designado
pela assembleia geral, por um período de dois anos, sendo permitida
a sua reeleição, por uma ou mais vezes.

2 � Competirá ao secretário, sem prejuízo de outras funções pre-
vistas na lei:

a) Secretariar as reuniões da assembleia geral, bem como lavrar e
assinar as respectivas actas, conjuntamente com o presidente da
assembleia geral;

b) Expedir as convocatórias das reuniões dos órgãos sociais;
c) Certificar o conteúdo do contrato social em vigor, a identidade

dos membros dos órgãos sociais e os poderes de que são titulares, bem
como as suas assinaturas nos documentos da sociedade; e

d) Requerer a inscrição no registo comercial dos actos sociais a ele
sujeitos.

3 � A remuneração do secretário da sociedade será objecto de
deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Alteração dos estatutos, fusão, cisão, transformação
e dissolução

1 � Salvo quando a lei atribuir esta competência cumulativamente
a outro órgão social, as alterações aos estatutos da sociedade depen-
dem de deliberação dos sócios tomada por quatro quintos dos votos
emitidos.

2 � A sociedade pode fundir-se com outras sociedades, cindir-se em
duas ou mais sociedades e ser dissolvida, de qualquer das formas previs-
tas na lei, por deliberação dos sócios, tomada por quatro quintos dos
votos emitidos.

ARTIGO 16.º

Resolução de litígios

Para todas as questões emergentes deste contrato, designadamente
as relativas à validade das respectivas cláusulas e ao exercício dos
direitos sociais, entre os accionistas e a sociedade ou entre esta e os
membros dos seus órgãos ou liquidatários, é exclusivamente compe-
tente o foro da Comarca de Vila Franca de Xira.

15 de Dezembro de 2003. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006153137

FRUTAR CENTRO � FRUTAS DE ARRANHÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula n.º 700/
031120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20031120.

Certifico que, entre Portugrícola � Produtos Agrícolas, S. A; e José
Manuel Ferreira Lourenço, casado com Ana Maria Rodrigues da Silva
Lourenço, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade é uma sociedade do tipo de sociedade por quotas e adopta
a denominação de FRUTAR CENTRO � Frutas de Arranhó, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 115, Km. 65,
lugar e freguesia de Arranhó, concelho de Arruda dos Vinhos, poden-

do ser transferida dentro do mesmo concelho ou para qualquer conce-
lho limítrofe, por simples deliberação da gerência.

2 � A gerência poderá criar ou extinguir sucursais, agências, es-
tabelecimentos, delegações ou outras formas de representação que julgue
conveniente, em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a produção, transformação, con-
servação, comercialização, importação e exportação de frutas, pro-
dutos agrícolas e cereais.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des com objecto social diferente do descrito no número anterior, em
sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de responsabili-
dade limitada ou ilimitada, bem como associar-se com outras pessoas
jurídicas para, nomeadamente formar agrupamentos complementares
de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, novas
sociedades, consórcios e associações em participação e, bem assim,
constituir ou participar em quaisquer outras formas de associação,
temporária ou permanente, entre sociedades e ou entidades de outra
natureza.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, representado pelas seguintes quo-
tas, totalmente realizadas em dinheiro:

José Manuel Ferreira Lourenço, uma quota de 100 euros; e
Portugrícola � Produtos Agrícolas, S. A, uma quota de 4900 euros.

ARTIGO 5.º

Prestações acessórias e suplementares

1 � A sociedade poderá exigir a todos os sócios a realização de
prestações acessórias até ao montante global de dez vezes o capital
social.

2 � As prestações acessórias a exigir pela sociedade aos sócios serão
proporcionais à participação destes na sociedade, excepto se o sócio
visado aceitar obrigar-se a uma prestação de valor diferente, e de idên-
tica natureza para todos eles, podendo revestir a natureza de:

a) Prestações acessórias gratuitas, pecuniárias ou não; ou
b) Prestações acessórias onerosas, caso em que a deliberação dos

sócios determinar os termos do direito a juros e o momento do res-
pectivo reembolso.

3 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global equivalente a dez vezes o valor do capital social.

4 � A exigibilidade das prestações acessórias e suplementares de-
pende de deliberação dos sócios, tomada por maioria de quatro quin-
tos dos votos emitidos.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas entre sócios, sócios e seus herdeiros,
legitimários ou entre sócios e sociedades que com estes estejam em
relação de domínio, não carece do consentimento da sociedade em
deliberação tomada por quatro quintos dos votos emitidos.

2 � É necessário o consentimento da sociedade para que um sócio
possa alienar a sua quota a terceiros.

3 � No caso referido ao número anterior, os sócios gozam do
direito de preferência.

4 � Para o correcto exercício do direito de preferência dos de-
mais sócios, o sócio que haja recebido de terceiro oferta de compra
da sua quota ou das suas quotas, deverá no prazo de 15 dias, informar
a gerência da sociedade, por carta registada com aviso de recepção,
através da qual dará conta das condições da oferta recebida.

5 � Uma vez informada, a gerência notificará do mesmo modo,
os demais sócios para que cada um exerça no prazo de 15 dias, o seu
direito de preferência.

6 � Os sócios que queiram exercer o seu direito de preferência,
devem fazê-lo através de oferta idêntica à recebida pelo sócio inte-
ressado na venda da sua quota ou das suas quotas que comunicarão à
gerência por carta registada com aviso de recepção, valendo a falta
desta comunicação, no prazo indicado no número anterior, como
renúncia ao direito de preferência.

7 � Se mais do que um sócio exercer o seu direito de preferência,
as quotas serão distribuídas ou a quota será dividida, conforme o caso,
pelos sócios preferentes de modo proporcional à sua participação no
capital social.
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ARTIGO 7.º

Amortização das quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora ou qualquer outra providência ju-

dicial que retire a quota da disponibilidade do sócio;
c) No caso do sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte do sócio de que não resultem herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha ou execução de garantia, a quota for

adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios tomada

por maioria de quatro quintos dos votos emitidos.
3 � 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. A deliberação deverá ser tomada por maioria de quatro quintos
dos votos emitidos.

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

ARTIGO 8.º

Oneração das quotas

A constituição de usufruto, penhor ou qualquer outra forma volun-
tária de oneração das quotas, carece do consentimento da sociedade
tomada por maioria de quatro quintos dos votos emitidos.

ARTIGO 9.º

Distribuição de lucros

Aos lucros líquidos anualmente apurados será dado o destino que
vier a ser determinado, por deliberação em assembleia geral, após
deduzida a percentagem para reserva legal.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � As deliberações podem ser tomadas por qualquer forma pre-
vista na lei, incluindo por voto escrito, podendo os sócios nomear
um representante nos termos do n.º 5 do artigo 249.º do Código das
Sociedades Comerciais.

2 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta
registada, expedida com a antecedência mínima de 15 dias, sem pre-
juízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � A assembleia geral só pode deliberar, em primeira convoca-
ção, se estiverem presentes ou devidamente representados sócios com
um mínimo de dois terços dos direitos de voto.

4 � A presidência da assembleia geral caberá a um dos gerentes, a
um dos sócios ou a um terceiro que será designado pela própria
assembleia geral.

5 � Sem prejuízo do disposto na lei, ou noutras disposições destes
estatutos, as deliberações dos sócios são tomadas por maioria de quatro
quintos dos votos presentes ou representados em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Gerência

1 � A sociedade é administrada por um ou mais gerentes, que podem
ser escolhidos entre estranhos à sociedade e que serão designados por
deliberação dos sócios tomada por maioria de quatro quintos dos vo-
tos emitidos.

2 � A remuneração, substituição ou destituição dos gerentes serão
igualmente sujeitas a deliberação dos sócios tomada por maioria de
quatro quintos dos votos emitidos.

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

4 � O mandato dos gerentes terá a duração de dois anos, podendo
os gerentes ser eleitos para mandatos sucessivos de igual duração.

ARTIGO 12.º

Poderes da gerência e vinculação da sociedade

1 � Compete à gerência, sem prejuízo das demais atribuições que
lhe conferem a lei e estes estatutos, gerir, com amplos poderes, todos
os negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao objecto
social.

2 � A sociedade fica vinculada:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de mandatário ou procurador em cumprimento

do respectivo mandato.

ARTIGO 13.º

Fiscalização

1 � A sociedade poderá nomear, devendo fazê-lo logo que por lei
a tal esteja obrigada, um fiscal único que será revisor oficial de contas
e se encarregará de proceder à revisão legal das contas, bem como de
emitir a respectiva certificação legal e relatório.

2 � O fiscal único é designado pela assembleia geral, por um pe-
ríodo de dois anos.

ARTIGO 14.º

Secretário

1 � A sociedade poderá nomear um secretário que será designado
pela assembleia geral, por um período de dois anos, sendo permitida
a sua reeleição, por uma ou mais vezes.

2 � Competirá ao secretário, sem prejuízo de outras funções pre-
vistas na lei:

a) Secretariar as reuniões da assembleia geral, bem como lavrar e
assinar as respectivas actas, conjuntamente com o presidente da
assembleia geral;

b) Expedir as convocatórias das reuniões dos órgãos sociais;
c) Certificar o conteúdo do contrato social em vigor, a identidade

dos membros dos órgãos sociais e os poderes de que são titulares, bem
como as suas assinaturas nos documentos da sociedade; e

d) Requerer a inscrição no registo comercial dos actos sociais a ele
sujeitos.

3 � A remuneração do secretário da sociedade será objecto de
deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Alteração dos estatutos, fusão, cisão, transformação
e dissolução

1 � Salvo quando a lei atribuir esta competência cumulativamente
a outro órgão social, as alterações aos estatutos da sociedade depen-
dem de deliberação dos sócios tomada por quatro quintos dos votos
emitidos.

2 � A sociedade pode fundir-se com outras sociedades, cindir-se
em duas ou mais sociedades e ser dissolvida, de qualquer das formas
previstas na lei, por deliberação dos sócios, tomada por quatro quin-
tos dos votos emitidos.

ARTIGO 16.º

Resolução de litígios

Para todas as questões emergentes deste contrato, designadamente
as relativas à validade das respectivas cláusulas e ao exercício dos
direitos sociais, entre os accionistas e a sociedade ou entre esta e os
membros dos seus órgãos ou liquidatários, é exclusivamente compe-
tente o foro da Comarca de Vila Franca de Xira.

15 de Dezembro de 2003. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006153102

FRUTAR SUL � FRUTAS DE ARRANHÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 702/031120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20031120.

Certifico que, entre Portugrícola � Produtos Agrícolas, S. A; e José
Manuel Ferreira Lourenço, casado com Ana Maria Rodrigues da Silva
Lourenço, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade é uma sociedade do tipo de sociedade por quotas e adopta
a denominação de FRUTAR SUL � Frutas de Arranhó, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 115, Km. 65,
lugar e freguesia de Arranhó, concelho de Arruda dos Vinhos, poden-
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do ser transferida dentro do mesmo concelho ou para qualquer conce-
lho limítrofe, por simples deliberação da gerência.

2 � A gerência poderá criar ou extinguir sucursais, agências, esta-
belecimentos, delegações ou outras formas de representação que jul-
gue conveniente, em qualquer parte do território nacional ou estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a produção, transformação, con-
servação, comercialização, importação e exportação de frutas, pro-
dutos agrícolas e cereais.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des com objecto social diferente do descrito no número anterior, em
sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de responsabili-
dade limitada ou ilimitada, bem como associar-se com outras pessoas
jurídicas para, nomeadamente formar agrupamentos complementares
de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, novas
sociedades, consórcios e associações em participação e, bem assim,
constituir ou participar em quaisquer outras formas de associação,
temporária ou permanente, entre sociedades e ou entidades de outra
natureza.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, representado pelas seguintes quo-
tas, totalmente realizadas em dinheiro:

José Manuel Ferreira Lourenço, uma quota de 100 euros; e
Portugrícola � Produtos Agrícolas, S. A, uma quota de 4900 euros.

ARTIGO 5.º

Prestações acessórias e suplementares

1 � A sociedade poderá exigir a todos os sócios a realização de
prestações acessórias até ao montante global de dez vezes o capital
social.

2 � As prestações acessórias a exigir pela sociedade aos sócios serão
proporcionais à participação destes na sociedade, excepto se o sócio
visado aceitar obrigar-se a uma prestação de valor diferente, e de idên-
tica natureza para todos eles, podendo revestir a natureza de:

a) Prestações acessórias gratuitas, pecuniárias ou não; ou
b) Prestações acessórias onerosas, caso em que a deliberação dos

sócios determinar os termos do direito a juros e o momento do res-
pectivo reembolso.

3 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global equivalente a dez vezes o valor do capital social.

4 � A exigibilidade das prestações acessórias e suplementares de-
pende de deliberação dos sócios, tomada por maioria de quatro quin-
tos dos votos emitidos.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas entre sócios, sócios e seus herdeiros,
legitimários ou entre sócios e sociedades que com estes estejam em
relação de domínio, não carece do consentimento da sociedade em
deliberação tomada por quatro quintos dos votos emitidos.

2 � É necessário o consentimento da sociedade para que um sócio
possa alienar a sua quota a terceiros.

3 � No caso referido ao número anterior, os sócios gozam do
direito de preferência.

4 � Para o correcto exercício do direito de preferência dos de-
mais sócios, o sócio que haja recebido de terceiro oferta de compra
da sua quota ou das suas quotas, deverá no prazo de 15 dias, informar
a gerência da sociedade, por carta registada com aviso de recepção,
através da qual dará conta das condições da oferta recebida.

5 � Uma vez informada, a gerência notificará do mesmo modo,
os demais sócios para que cada um exerça no prazo de 15 dias, o seu
direito de preferência.

6 � Os sócios que queiram exercer o seu direito de preferência,
devem fazê-lo através de oferta idêntica à recebida pelo sócio inte-
ressado na venda da sua quota ou das suas quotas que comunicarão à
gerência por carta registada com aviso de recepção, valendo a falta
desta comunicação, no prazo indicado no número anterior, como
renúncia ao direito de preferência.

7 � Se mais do que um sócio exercer o seu direito de preferência,
as quotas serão distribuídas ou a quota será dividida, conforme o caso,
pelos sócios preferentes de modo proporcional à sua participação no
capital social.

ARTIGO 7.º

Amortização das quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora ou qualquer outra providência ju-

dicial que retire a quota da disponibilidade do sócio;
c) No caso do sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte do sócio de que não resultem herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha ou execução de garantia, a quota for

adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios tomada

por maioria de quatro quintos dos votos emitidos.
3 � 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. A deliberação deverá ser tomada por maioria de quatro quintos
dos votos emitidos.

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

ARTIGO 8.º

Oneração das quotas

A constituição de usufruto, penhor ou qualquer outra forma volun-
tária de oneração das quotas, carece do consentimento da sociedade
tomada por maioria de quatro quintos dos votos emitidos.

ARTIGO 9.º

Distribuição de lucros

Aos lucros líquidos anualmente apurados será dado o destino que
vier a ser determinado, por deliberação em assembleia geral, após
deduzida a percentagem para reserva legal.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � As deliberações podem ser tomadas por qualquer forma pre-
vista na lei, incluindo por voto escrito, podendo os sócios nomear
um representante nos termos do n.º 5 do artigo 249.º do Código das
Sociedades Comerciais.

2 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta
registada, expedida com a antecedência mínima de 15 dias, sem pre-
juízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � A assembleia geral só pode deliberar, em primeira convoca-
ção, se estiverem presentes ou devidamente representados sócios com
um mínimo de dois terços dos direitos de voto.

4 � A presidência da assembleia geral caberá a um dos gerentes, a
um dos sócios ou a um terceiro que será designado pela própria
assembleia geral.

5 � Sem prejuízo do disposto na lei, ou noutras disposições destes
estatutos, as deliberações dos sócios são tomadas por maioria de quatro
quintos dos votos presentes ou representados em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Gerência

1 � A sociedade é administrada por um ou mais gerentes, que podem
ser escolhidos entre estranhos à sociedade e que serão designados por
deliberação dos sócios tomada por maioria de quatro quintos dos vo-
tos emitidos.

2 � A remuneração, substituição ou destituição dos gerentes serão
igualmente sujeitas a deliberação dos sócios tomada por maioria de
quatro quintos dos votos emitidos.

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

4 � O mandato dos gerentes terá a duração de dois anos, podendo
os gerentes ser eleitos para mandatos sucessivos de igual duração.

ARTIGO 12.º

Poderes da gerência e vinculação da sociedade

1 � Compete à gerência, sem prejuízo das demais atribuições que lhe
conferem a lei e estes estatutos, gerir, com amplos poderes, todos os
negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao objecto social.
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2 � A sociedade fica vinculada:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de mandatário ou procurador em cumprimento

do respectivo mandato.

ARTIGO 13.º

Fiscalização

1 � A sociedade poderá nomear, devendo fazê-lo logo que por lei
a tal esteja obrigada, um fiscal único que será revisor oficial de contas
e se encarregará de proceder à revisão legal das contas, bem como de
emitir a respectiva certificação legal e relatório.

2 � O fiscal único é designado pela assembleia geral, por um pe-
ríodo de dois anos.

ARTIGO 14.º

Secretário

1 � A sociedade poderá nomear um secretário que será designado
pela assembleia geral, por um período de dois anos, sendo permitida
a sua reeleição, por uma ou mais vezes.

2 � Competirá ao secretário, sem prejuízo de outras funções pre-
vistas na lei:

a) Secretariar as reuniões da assembleia geral, bem como lavrar e
assinar as respectivas actas, conjuntamente com o presidente da
assembleia geral;

b) Expedir as convocatórias das reuniões dos órgãos sociais;
c) Certificar o conteúdo do contrato social em vigor, a identidade

dos membros dos órgãos sociais e os poderes de que são titulares, bem
como as suas assinaturas nos documentos da sociedade; e

d) Requerer a inscrição no registo comercial dos actos sociais a ele
sujeitos.

3 � A remuneração do secretário da sociedade será objecto de
deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Alteração dos estatutos, fusão, cisão, transformação
e dissolução

1 � Salvo quando a lei atribuir esta competência cumulativamente
a outro órgão social, as alterações aos estatutos da sociedade depen-
dem de deliberação dos sócios tomada por quatro quintos dos votos
emitidos.

2 � A sociedade pode fundir-se com outras sociedades, cindir-se
em duas ou mais sociedades e ser dissolvida, de qualquer das formas
previstas na lei, por deliberação dos sócios, tomada por quatro quin-
tos dos votos emitidos.

ARTIGO 16.º

Resolução de litígios

Para todas as questões emergentes deste contrato, designadamente
as relativas à validade das respectivas cláusulas e ao exercício dos
direitos sociais, entre os accionistas e a sociedade ou entre esta e os
membros dos seus órgãos ou liquidatários, é exclusivamente compe-
tente o foro da Comarca de Vila Franca de Xira.

15 de Dezembro de 2003. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006153110

SUPERARRUDA � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 315/960802; identificação de pessoa colectiva n.º 503694045;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/20030519.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
transformação em sociedade por quotas, e a alteração total do pacto,
ficando este com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 � A sociedade adopta a denominação de SUPERARRUDA �
Supermercados, L.da

2 � O seu início conta-se a partir de 30 de Maio de 1996, e durará
por tempo indeterminado.

3 � A sociedade tem a sua sede em Casal da Cruz, Arruda dos
Vinhos, freguesia e concelho de Arruda dos Vinhos, mas por simples
deliberação da gerência, a mesma poderá ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto:
1 � A realização de todas as operações inerentes à exploração

comercial de supermercados, e à distribuição de produtos alimentares
e não alimentares, exploração de postos de abastecimento de com-
bustíveis, bem como a gestão de centros comerciais.

2 � No exercício da sua actividade a sociedade poderá participar
no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto social
diferente, bem como fazer parte de agrupamentos complementares
de empresas, associações em participação, consórcios ou outros de
natureza semelhante.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
99 750,10 euros, corresponde à soma de três quotas, sendo uma do
valor nominal de 89 775,09 euros, e outra do valor nominal de
9870,22 euros da sócia, Sodifelgueiras � Sociedade Gestora de Parti-
cipações Sociais, L.da; e outra no valor nominal de 104,79 euros da
sócia, ITMI Norte � Sul Portugal � Sociedade de Desenvolvimento
e Investimento, S. A.

ARTIGO 4.º

Cessão de quotas

1 � Não pode qualquer sócio, nem a sociedade ou os seus repre-
sentantes legais, ceder ou a qualquer outro título, ainda que gratuito,
transmitir, onerar ou alienar, seja porque modo for, as suas quotas
sem que antes conceda direito absoluto de preferência à sócia, ITMI
Norte � Sul Portugal � Sociedade de Desenvolvimento e Investi-
mento, S. A

2 � Consequentemente, qualquer cessão, alienação ou oneração de
quotas realizadas pelos sócios ou por eles autorizada, só será possível,
caso o sócio beneficiário da preferência não a exerça, decorridos que
sejam 30 dias contados da data do recebimento da comunicação, por
meio de carta registada com aviso de recepção, do projecto de trans-
missão de quotas, do qual deverão constar nomeadamente:

a) As cláusulas do respectivo contrato de transmissão, alienação
ou oneração, com a menção a:

Identificação do(s) promitente(s) adquirente(s);
Preço;
Prazos;
Restantes condições do mesmo;
b) Fotocópia dos elementos demonstrativos da situação financeira

da sociedade, relativos à prestação de contas do exercício imediata-
mente anterior, nomeadamente:

Modelo 22;
Balanço analítico, demonstração de resultados, anexo ao balanço e

à demonstração de resultados;
c) Os elementos atrás mencionados servirão para avaliação da si-

tuação financeira da sociedade à data da proposta de cessão, trans-
missão ou oneração de quotas pela sócia, ITMI Norte � Sul Portu-
gal � Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A

3 � As partes mutuamente aceitam e querem atribuir eficácia real
ao presente pacto de preferência, assinado na data da celebração da
escritura de constituição da sociedade, assumindo a ITMI Norte �
Sul Portugal � Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A,
o ónus da promoção do registo com o pagamento das respectivas
despesas.

4 � O presente pacto de preferência durará até à dissolução da
sociedade.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos que esta
carecer em termos e condições previamente aprovados em assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

Assembleias gerais

1 � As assembleias gerais serão convocadas por qualquer um dos
gerentes, por meio de carta registada, com um pré-aviso mínimo de
30 dias.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar, mediante simples carta mandato, podendo a re-
presentação ser conferida a estranhos à sociedade.

3 � No caso de se encontrarem presentes ou devidamente repre-
sentados todos os sócios, a assembleia geral poderá, nos termos per-
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mitidos por lei, constituir-se e deliberar validamente com dispensa de
formalidades prévias.

ARTIGO 7.º

Deliberações

As deliberações que tenham por objecto a alterações do contrato
de sociedade, quer por modificação ou suspensão de alguma das suas
cláusulas, quer por introdução de nova cláusula, a alienação ou oneração
de imóveis da sociedade, por qualquer meio, o trespasse do estabele-
cimento comercial, a cessão de exploração comercial do mesmo, bem
como a locação a terceiros, só serão válidas e eficazes quando toma-
das por unanimidade dos votos.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, incumbem a um ou mais gerentes
eleitos por períodos não superiores a quatro anos, os quais poderão
ser sempre reeleitos.

2 � Aos gerentes são conferidos os poderes necessários para asse-
gurar a gestão corrente dos negócios da sociedade e, em especial, para:

a) Celebrar contratos no contexto das actividades correntes da
sociedade e no âmbito do seu objecto, excepto os contratos que,
mesmo cabendo no objecto da sociedade, exijam deliberação tomada
nos termos do artigo 7.º;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
f) Subscrever, adquirir ou vender participações no capital de outras

sociedades;
g) Contrair empréstimos ou outras obrigações financeiras simila-

res;
h) Prestar cauções ou garantias.
3 � A gerência poderá ainda, constituir mandatários ou procura-

dores da sociedade, para a prática de determinados actos ou catego-
rias de actos.

ARTIGO 9.º

Representação da sociedade

1 � A sociedade fica validamente obrigada, nos seus actos e con-
tratos da forma seguinte:

a) Pela assinatura de qualquer um dos gerentes;
b) Pela assinatura de um procurador da sociedade com poderes es-

pecíficos para o efeito, conforme estipulado no n.º 3 do artigo 8.º
2 � Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a soci-

edade em quaisquer fianças, letras de favor, avales, abonações ou em
outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos
negócios sociais, sendo todos os actos praticados e os contratos cele-
brados nestas condições considerados nulos, sem prejuízo de o infrac-
tor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 10.º

Lucros

1 � Enquanto o valor da situação líquida no final de cada exercí-
cio for inferior a 74 579,26 euros, os lucros líquidos constantes do
balanço anual terão as seguintes aplicações:

a) Para a constituição ou reforço da reserva legal a percentagem
que a lei determinar;

b) Para a constituição ou reforço de uma reserva livre de consoli-
dação financeira, o remanescente.

2 � Nos exercícios em que se encontrem preenchidas as condi-
ções constantes do número anterior, a distribuição dos lucros líquidos
terá a aplicação que a assembleia geral determinar.

ARTIGO 11.º

Nomeação de gerentes

Fica desde já, nomeado gerente, para o quadriénio de 2002-2005,
Eric Marcel Emile Salamier.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006153080

BADIPLANA � TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 380/980716; identificação de pessoa colectiva n.º 504234595;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20031110.

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

Nomeação de gerente.
Gerente nomeada: a sócia Cristina Maria Filipe Pardal Gomes, por

deliberação de 26 de Setembro de 2003.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006153072

TRANSPORTES HEITOR & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 397/981209; identificação de pessoa colectiva n.º 504633503;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/20031118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital de 225 180,33 euros, tendo o artigo 4.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
300 000 euros e corresponde à soma de três quotas, cada uma no valor
nominal de 100 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006153099

AR E MB � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 420/990726; identificação de pessoa colectiva n.º 504568370;
inscrição n.º 2.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 26 de No-
vembro de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 26 de No-
vembro de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 26 de No-
vembro de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 26 de No-
vembro de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
Apresentação n.º 6/20031126.
A dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 31 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006153153

MARLOUTRANS � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 479/000717; identificação de pessoa colectiva n.º 504995600;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20031128.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: o não sócio António Manuel Bernardo Soares

da Encarnação, por deliberação de 7 de Julho de 2003.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006153161

SUCATAS PAULINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 596/011227; identificação de pessoa colectiva n.º 505812576;
inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e à apresentação n.º 2/

20031031.
Cessação de funções de gerente do sócio José Sebastião Domingos

Paulino, por renúncia, de 24 de Outubro de 2003.

Apresentação n.º 3/20031031.
Nomeação de gerente.
Gerente nomeada: Ana Paula Pereira Nogueira Paulino, por delibe-

ração de 24 de Outubro de 2003.

Apresentação n.º 4/20031031.
Alteração parcial do pacto, com alteração dos artigos 3.º e 4.º

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado, é de 50 000,10 euros e
corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor nominal de
25 000,05 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ 1.º (Mantém-se).

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios já nomeados ge-
rentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006153145

MOVEX III � ALUGUER E VENDA DE MÓDULOS
PRÉ-FABRICADOS E MOBILIÁRIO URBANO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 505/010109; identificação de pessoa colectiva
n.º 505296713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
Apresentação n.º 8/20031127.
Reforço de capital de 50 000 euros para 500 000 euros, e altera-

ção parcial do contrato, ficando o respectivo artigo 5.º com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 500 000 euros e encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e representado por 500 000 acções,
do valor nominal de 1 euro cada.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
do Nascimento Simões. 2006152726

MOVEX III � ALUGUER E VENDA DE MÓDULOS
PRÉ-FABRICADOS E MOBILIÁRIO URBANO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 505/100109; identificação de pessoa colectiva n.º 505296713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 21 de No-
vembro de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 21 de No-
vembro de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Narciso dos Santos Guimarães. 2006153048

SOCIEDADE AGROPECUÁRIA GALVÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 411/990422; identificação de pessoa colectiva n.º 505027593;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20031205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data de encerramento das contas: 30 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006152785

MOVEX � EMPRESA METALÚRGICA DE MOBILIÁRIO
E CASAS PRÉ-FABRICADAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 58/860114; identificação de pessoa colectiva n.º 501136827.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
Apresentação n.º 9/20031127.
Reforço de capital de 125 000 euros para 500 000 euros, e altera-

ção parcial do contrato, ficando o respectivo artigo 5.º, com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 500 000 euros e encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e representado por 500 000 acções
do valor nominal de 1 euro cada.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
do Nascimento Simões. 2006152718

MANUEL RAIMUNDO LOPES & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 113/710503; identificação de pessoa colectiva n.º 500180393.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
Averbamento n.º 1 Of. à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 2/

20031127.
Cessação de funções de gerente do sócio Manuel Raimundo Lopes,

por renúncia, em 18 de Novembro de 2003.

Inscrição n.º 5 à apresentação n.º 3/031127.
Autorização de manutenção de nome.
Nome: ��Manuel Raimundo Lopes�.
Autorizante: Manuel Raimundo Lopes, em 18 de Novembro de

2003.

Averbamento n.º 2 Of. à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 4/
20031127.

Cessação de funções de gerente do sócio José Raimundo Lopes, por
renúncia, em 18 de Novembro de 2003.
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Inscrição n.º 8 à apresentação n.º 6/20031127.
Alteração parcial do contrato, ficando os respectivos artigos 4.º e

5.º, com a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 74 819,69 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de 67 337,72 euros, pertencente ao sócio Joaquim Raimundo Lopes;
e outra do valor nominal de 7481,97 euros, pertencente à sócia Maria
Manuela Matias Barroso Lopes.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Joaquim
Raimundo Lopes, já nomeado gerente; e à sócia Maria Manuela Matias
Barroso Lopes, que é desde já, nomeada gerente, sendo suficiente a
assinatura de qualquer um deles para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006152360

AZAMBUJA

ELEMENTO 79 � COMÉRCIO POR GROSSO E RETALHO
DE METAIS E PEDRAS PRECIOSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 828;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031203.

Certifico que, Nuno Miguel Chaves Monteiro, casado com Maria
Assunção da Silva Pinha Monteiro, na comunhão de adquiridos; e
Maria Assunção da Silva Pinha Monteiro, casada com o anterior, no
referido regime, constituíram a sociedade com a denominação em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ELEMENTO 79 � Comércio por
Grosso e Retalho de Metais e Pedras Preciosas, L.da, e terá a sua sede
no lugar de Vale Bogalho, freguesia da Maçussa, do concelho da
Azambuja.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto: comércio de importação e expor-
tação, por grosso e a retalho, de metais e pedras preciosas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 10 000 euros, perten-
cendo uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer e poderão ser-lhes exigíveis prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do montante deste.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, desde que legalmente pos-
sível, mas a estranhos depende do consentimento da sociedade, e dos
sócios não cedentes, que têm o direito de preferência, da seguinte
forma: a sociedade em primeiro lugar, e os sócios em segundo, nos
termos e condições fixadas na lei.

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 empresas.

Disposição transitória

Os gerentes ora designados ficam desde já autorizados a proceder ao
levantamento do capital social, depositado no balcão do Cartaxo, da Nova
Rede, a fim de fazer face às despesas de constituição, registo da sociedade
e aquisição de equipamento e material necessário à sua instalação.

Mais certifico que, foi registada a nomeação dos gerentes: Nuno
Miguel Chaves Monteiro e de Maria Assunção da Silva Pinha Monteiro.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002843155

CADAVAL

LUNA ROSSA � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 565/
020823; identificação de pessoa colectiva n.º 505800004;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 4 e 6/20030827.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que por escritura pública de cessão e
unificação de quotas, e alteração parcial do contrato da sociedade,
Luna Rossa � Comércio, Importação e Exportação, L.da, outorgada
em 14 de Agosto de 2003, a fls. 41 do livro n.º 344, do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foram alterados os artigos 1.º,
2.º, 3.º e 4.º do contrato social, os quais ficaram com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LUNA ROSSA � Comércio,
Importação e Exportação, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação, expor-
tação e distribuição de electrodomésticos, ferramentas eléctricas,
manuais e seus derivados, artigos para o lar, mobílias, automóveis
novos e usados, construção de casas para venda, compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, comércio de vestuá-
rio, têxteis, calçado, produtos de higiene e limpeza, cosméticos,
quinquilharia, bijutaria, ménage, loiça, vidros, artigos de desporto e
campismo, tintas e vernizes, produtos alimentares e bebidas.

ARTIGO 3.º

1 � 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 iguais do valor nominal de
2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

4 � São gerentes os sócios.

Mais certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi
inscrita a cessação de funções de gerente de Sandra Paula Azevedo
Vaz da Silva Pinto, em 14 de Agosto de 2003, por renúncia.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto do pacto social, na sua
redacção actualizada.

10 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Re-
gueira Leitão. 1000245921

CASCAIS

MATICLINE � FOTO PRODUTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4437 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501053670;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 9/021024.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Augusto Jorge Bernardino de

Melo Reis, por renúncia de 10 de Julho de 2002.

Está conforme.

8 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000242598

LUATRANS � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 560 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506207200;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/021014.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LUATRANS � Transportes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Largo de Rui Pereira, 13, rés-
-do-chão, Linda-a-Velha, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de
Oeiras.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes de mercadorias por
conta de outrém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, representado pela quota do único sócio, João Eduardo
Caldeira Pinto.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado, será exercida pelo sócio único
e não sócios, ficando desde já nomeado gerente o sócio único, João
Eduardo Caldeira Pinto.

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

a) Pela assinatura de um dos gerentes; e
b) Pela assinatura de um procurador da sociedade com poderes es-

pecíficos para a prática de actos determinados.

Certifico ainda que, foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: o não sócio Alfredo Álvaro Ramos D� Armada,

casado, Rua 3 G, lote 150 G, Redondos, Fernão Ferro, Seixal.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000242597

LISBOA � 1.A SECÇÃO

AUTO MECÂNICA DO MONTE � REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS E SERRALHARIA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 652/880121; identificação de pessoa colectiva n.º 501792066;
inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 9 e 10/20020318.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 4.º e 6.º
Reforço: 2456,12 euros, realizado em dinheiro pelos sócios abaixo

mencionados com a quantia de 2152,04 euros e 304,08 euros, res-
pectivamente.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.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: uma de 3000 euros do sócio Paulo Alexandre
Pedrógão Correia; e outra de 2000 euros do sócio José Manuel Gonçal-
ves Pedrogam Joaquim.

ARTIGO 6.º

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

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

3 � É gerente o não sócio Américo Pereira Correia, já designado.

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006333283

AGW SYSTEMS AUTOMATIC GLOBAL WATCH
EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 821/20020225; identificação de pessoa colectiva n.º 505963108;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020225.

Certifico que, Josep Pernas Muray, Berth Pernas Sanchis, e Paulino
Manuel Oliveira Guimarães, constituíram a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, AGW Systems Automatic Global
Watch � Equipamentos Electrónicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de João Ortigão
Ramos, 19, 2.º-B, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, exportação, repre-
sentação, desenvolvimento e fabrico de equipamentos electrónicos e
informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas no valor
nominal de 2000 euros cada, tituladas uma por cada sócio, Josep Pernas
Muray e Bert Pernas Sanchis; e outra no valor nominal de 1000 euros,
titulada pelo sócio Paulino Manuel Oliveira Guimarães.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Josep Pernas
Muray e Paulino Manuel Oliveira Guimarães.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006295098
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LISBOA � 2.A SECÇÃO

HELTECA � SERVIÇOS E COMÉRCIO INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 794/870908; identificação de pessoa colectiva n.º 501882740;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/20030715.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao § único do artigo 3.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

§ único. Poderão os sócios fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 20 000 euros, reembolsáveis quando
julgadas dispensáveis, sendo o reembolso feito pela forma e nas datas
fixadas na assembleia geral que delibere a restituição.

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

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004297565

INSTITUTO DE PROJECTOS E FORMAÇÃO TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7682/980112; identificação de pessoa colectiva n.º 502176091;
inscrição n.º 4, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 1, 5, 6/20020616.

Certifico que foi registado o seguinte reforço e redenominação do
capital e alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º

Reforço: 5012,02 euros, em dinheiro, pelos sócios abaixo mencio-
nados, com as quantias de 4261,42 euros e 750,60 euros.

Cessação de funções do gerente José António Amaral da Silva, por
renúncia, em 22 de Abril de 2002.

Alteração do contrato, quanto aos artigos 2.º, 3.º e 5.º
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social encontra-se integralmente realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes do activo social e corresponde à soma
de três quotas: uma do valor nominal de 4738,58 euros, e outra do
valor nominal de 4261,42 euros, ambas tituladas pelo sócio José
António Amaral da Silva, a primeira bem comum do dissolvido casal,
e outra do valor nominal de 1000 euros, titulada pela sócia Graciela
Maria Freitas Caldeira.

2.º

O objecto da sociedade consiste no planeamento, estudo e execu-
ção de projectos, gestão de empreendimentos, formação técnica e
formação profissional, fiscalização de obras, serviços, segurança, hi-
giene e saúde do trabalho, transacções imobiliárias.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de 10 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
9000 euros, titulada pelo sócio Artur Guilherme Amaral da Silva, e
outra do valor nominal de 1000 euros, titulada pelo sócio António
José Coutinho Lopes Cabral.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

5.º

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

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

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

4 � E gerente o sócio António José Coutinho Lopes Cabral.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004292989

G. E. S. R. I. � GESTÃO E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5182/941220; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e
data da apresentação: 16/20030710.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Deolinda Maria de Carvalho Barbedo,

por ter sido destituída em 19 de Junho de 1999.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2003583890

FIRST CLASS RECURSOS HUMANOS INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícu-
la n.º 7525/971117; identificação de pessoa colectiva
n.º 504002597; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/
20020701.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2004297662

GFK PORTUGAL � MARKETING SERVICES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8170/980309; identificação de pessoa colectiva n.º 504093207;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20030701.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua de Marquês de Fronteira, 8, 1.º,

freguesia de São Sebastião da Pedreira.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004293004

IBERBEL � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8186/980312; identificação de pessoa colectiva n.º 502113944;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 15/20030620.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Tomás Ribeiro, 10, rés-do-chão,

direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002111316

NEOMERCADO � COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8194/980317; identificação de pessoa colectiva n.º 504102168;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 24/20030627.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003550941

FINURAS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8250/980407; identificação de pessoa colectiva n.º 504121928;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 6 e inscrição n.º 14; números e data das apresentações: 13-
13(Of.), 14/20030627.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Manuel Medeiros Finuras, por

ter renunciado, em 30 de Abril de 2003.
Cessação de funções do gerente Paulo André Martins Medeiros

Rodrigues, por ter renunciado, em 30 de Abril de 2003.
Alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos diversos bens e valores constantes da escrituração so-
cial, e acha-se dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de
2500 euros, uma de cada um dos sócios, Pedro Jorge Jerónimo Valentim
e Maria Fernanda de Magalhães Ribeiro.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam, desde já, designados gerentes os sócios Pedro Jorge
Jerónimo Valentim e Maria Fernanda de Magalhães Ribeiro.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
5 � A sociedade não pode prestar garantias reais ou pessoais a

dívidas de outras entidades, salvo se nisso tiver justificado interesse
próprio ou se se tratar de sociedade em relação de domínio ou de
grupo.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002402493

FINURAS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8250/980407; identificação de pessoa colectiva n.º 504121928;
inscrição n.º 15/20030606.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000982050

GOURMET-98 � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8211/980319; identificação de pessoa colectiva n.º 504102427;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/20030219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001014899

GLOBALBOX � SERVIÇOS TELE-INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8277/980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504132563;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 21,
22, 23/20030603.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria Margarida Pereira Silva

Cachão Collares Pereira, por ter renunciado, em 19 de Novembro de
2002.

Nomeação de gerente, por deliberação de 26 de Novembro de 2002,
Guilherme Pedro Ivens Collares Pereira, Rua de Bolhão Pato, 4, 3.º,
Lisboa.

Deslocação da sede para a Avenida do Engenheiro Arantes e Oli-
veira, 11-B, freguesia do Alto Pina, Lisboa.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004293012

JTLE, COMERCIALIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS
PARA VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8285/980423; identificação de pessoa colectiva n.º 504136291;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/20021014.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente João Manuel Marcelino Dias

Zambujal de Oliveira, por ter renunciado, em 11 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004293020

GARLAND, ARMAZENAGEM E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8286/980423; identificação de pessoa colectiva n.º 504135325;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 24/20030529.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º,

2.º e 3.º
Reforço: 977,57 euros, em dinheiro, subscrito pela sócia Garland

Laidley � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.
Firma: Garland Logística, L.da

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade usa a firma Garland Logística, L.da, e tem a sua
sede em Lisboa, na Travessa do Corpo Santo, 10, 2.º, freguesia de
São Paulo.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mu-
dar a sua sede quando o julgar conveniente aos seus interesses, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar su-
cursais, agências, delegações, ou outras formas de representação, no
território português ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a actividade de armazenagem,
logística, outros serviços inerentes, indústria de transportes de alu-
guer de carga, ligeiros e pesados e ligeiros de passageiros.

2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em soci-
edade de responsabilidade limitada, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas, com ob-
jecto idêntico ou diferente do seu.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens constantes do activo social, é de 251 000 euros e corresponde à
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soma de duas quotas: uma, de 250 900 euros, pertencente à sócia
Garland Laidley � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.,
e outra, de 100 euros, pertencente à sócia Garland Trânsitos, L.da

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004293039

KKEN � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8294/980427; identificação de pessoa colectiva n.º 504136313;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/20030604.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004293047

LIBERTAS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8303/980504; identificação de pessoa colectiva n.º 502116072;
inscrições n.os 27/28; número e data da apresentação: 40/20030627.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002, foi ainda regis-
tado o seguinte:

Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o triénio
2003/2005, por deliberação de 27 de Março de 2003.

Presidente: António Joaquim Gonçalves; vogais: Maria Isabel da
Conceição Sacramento Gonçalves e Pascoal Gonçalves.

Fiscal único: Manuel L. Brito & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas; suplente: Rosalba Maria Cocco Mercante Fer-
ro, Rua de Santo António, 75, l.º, Faro.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001106424

ING RPFI HOLDING LISBON, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7570/970611; identificação de pessoa colectiva n.º 503895407;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 83/20011128.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Jan Doet Doets, por ter renuncia-

do, em 1 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004297719

KING & CO. PORTUGAL, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8741/981106; identificação de pessoa colectiva n.º 504278681;
inscrição n.º 6/20020213.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004293179

IPE � ESTUDOS E PROJECTOS INTERNACIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7648/971231; identificação de pessoa colectiva n.º 504050850;
inscrição n.º 11, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição
n.º 13; números e data das apresentações: 7 e 8/20030414.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redução do capital em 39 894,85 euros e alteração do contrato,

quanto ao n.º 1, do artigo 2.º e artigo 4.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Laura Alves,
4, 8.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

2 � O conselho de administração poderá deslocar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar e
encerrar escritórios, estabelecimentos, sucursais, agências, delegações
ou quaisquer outras formas de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 24 900 000 euros, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado, e está dividido em 5 000 000 de acções,
do valor nominal de 4,98 euros, cada uma.

Cessação de funções dos administradores, António José de Castro
Guerra; Fernando Manuel Barbosa Faria de Oliveira; Fernando Ma-
nuel Van Zeller Gomes da Silva; Rodrigo Manuel Ferreira Brum, e
João Antunes Bártolo, por terem renunciado, respectivamente, em
8 de Outubro de 2002; 31 de Dezembro de 2002; 4 de Fevereiro de
2003; 2 de Dezembro de 2002 e 19 de Dezembro de 2002.

Nomeação do conselho de administração para o triénio de 2003/
2005, por deliberação de 5 de Fevereiro de 2003.

Presidente: Jorge Correia da Silva Bártolo, Rua do Professor Luís
de Pina, 34, Porto; vogais: Maria Luísa Faria Neiva de Oliveira,
Avenida de Fernão de Magalhães, 2504, Porto; António José de
Magalhães Machado, Praceta de Cascais, 106, Gulpilhares, Vila Nova
de Gaia.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004297751

FRANDUR TREZE � GESTÃO MOBILIÁRIA
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7670/980108; identificação de pessoa colectiva n.º 504035932;
inscrição n.º 10, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5, inscrição
n.º 11 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 36, 37, 38 e 39/20020104.

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

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

porção das quotas.
Cessação de funções do gerente Joaquim Francisco dos Santos, por

ter renunciado, em 27 de Novembro de 2001.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 4 de Dezembro de

2001: João Augusto Martins Jacinto, Rua de Soares dos Passos, 12,
2.º, Lisboa; Domingos Sottomayor Roque de Pinho, Rua de Aniceto
do Rosário, 19, Cascais, e António Albano Liberal Ferreira, Rua de
Manuel Ferreira de Andrade, 6, 2.º, esquerdo, Lisboa.

Deslocação de sede para a Avenida da Liberdade, 211, 4.º, esquer-
do, Lisboa, freguesia do Coração de Jesus.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, e
corresponderá à soma das quotas dos sócios, que são as seguintes: Berkey
Investments Limited, uma quota no valor nominal de 2125 euros;
Jincolt Investements Limited, uma quota no valor nominal de
2125 euros; MULTIGER � Sociedade de Compra, Venda e Adminis-
tração de Propriedades, S. A., duas quotas, uma no valor nominal de
600,36 euros, e outra no valor nominal de 149,64 euros.
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O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004292970

LUSOMATRIX � NOVAS TECNOLOGIAS
DE ELECTRÓNICA PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8315/980508; identificação de pessoa colectiva n.º 503748455;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: 14 e 15/20030716 e inscrição n.º 15/
20030716.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida do Coronel Eduardo Galhardo,

lote A2.2, piso 1C, freguesia da Penha de França, Lisboa.
Nomeação do revisor oficial de contas, por deliberação de 28 de

Março de 2002, Matos, Soares & Vaz, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, Avenida das Túlipas, 10, rés-do-chão, B, Miraflores, Algés.

Mais certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004293055

GOMEZ DOMINGUEZ & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 744/560220; identificação de pessoa colectiva n.º 500095833;
inscrição n.º 26/20030404.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003534660

HABITANIS � REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 507/20030722; identificação de pessoa colectiva n.º 506625028;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 58/20030722.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HABITANIS � Representações
de Materiais para a Construção Civil, L.da, e tem a sua sede em Lis-
boa, na Avenida de Ressano Garcia, 39, 1.º, frente.

2 � A gerência fica, desde já, autorizada a transferir a sede social,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
abrir ou encerrar sucursais, delegações, escritórios ou outras formas
locais de representação social, em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a representação de materiais e
equipamentos para a construção civil, importação e exportação, pres-
tação de serviços ao domicílio, instalações de gás, electricidade, tele-
comunicações, climatização, água e esgotos, reparação, remodelação.
Manutenção e construção civil.

2 � A sociedade poderá participar livremente na constituição ou
aquisição de participações em sociedades de responsabilidade limitada,
de qualquer tipo, com objecto afim, complementar ou diverso daquele.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
3350 euros, do sócio António Eduardo Cardoso Pais Gaudêncio, e uma
de 1650 euros, do sócio Luís Manuel Santos Tavares.

ARTIGO 4.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre, bem como destes
para seus ascendentes ou descendentes. A cessão a estranhos, porém,
fica dependente do consentimento da sociedade, que terá direito de
preferência, em primeiro lugar, e em segundo lugar, os sócios não
cedentes.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos esta-
belecidos pelas disposições aplicáveis do Código das Sociedades Co-
merciais, e a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares no montante global de 20 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida por sócios ou não, que se-
jam designados em assembleia geral.

2 � A sociedade fica validamente obrigada, em todos os seus actos
e contratos, designadamente na compra de bens móveis e imóveis,
com a assinatura do gerente.

3 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

4 � Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer negócios ou contratos estranhos ao seu fim social,
designadamente em abonações, fianças, letras de favor ou outros ac-
tos semelhantes.

ARTIGO 7.º

Por morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com os sócios
sobrevivos e os herdeiros do sócio falecido, devendo estes nomear,
dentre si, um que a todos represente, enquanto a quota se mantiver
indivisa.

Pelos outorgantes foi ainda dito: não obstante o estipulado no n.º 1,
do artigo 6.º do contrato de sociedade, fica desde já designado gerente
o sócio António Eduardo Cardoso Pais Gaudêncio.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000241770

LOJA DA ALDEIA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 116/20020218; identificação de pessoa colectiva
n.º 505752999; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 2/20030529.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Luís Miguel Pires Lourenço, por

ter renunciado, em 26 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005960144

LOJA DA ALDEIA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 116/20020218; identificação de pessoa colectiva
n.º 505752999; inscrição n.º 3/20030731.

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248960
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LAR CASA DE REPOUSO
E SAÚDE SANTA CATERINA MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 549/20001002; identificação de pessoa colectiva
n.º 504827987; inscrição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
números e datas das apresentações: 5/20020404 e 19/20020924.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato, quanto aos artigos 4.º e 5.º, e redenominação

do capital.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de estranhos
depende do consentimento da sociedade e dos sócios não cedentes.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Por falência, interdição ou insolvência do seu titular;
c) Quando qualquer sócio não cumpra as suas obrigações sociais ou

as deliberações tomadas em assembleia geral;
d) Quando o sócio prejudique os interesses da sociedade;
e) Em caso de penhora, arresto ou qualquer apreensão judicial de

bens.
2 � O valor da quota, para efeitos de amortização, será o que

resultar do último balanço aprovado.
3 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem

como poderão posteriormente, por deliberação dos sócios, e em vez
da quota amortizada, serem criadas uma ou mais quotas, destinadas a
serem alienadas a um ou a mais sócios ou a terceiros.

Certifico, ainda, que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida dos Defensores de Chaves, 23,

2.º, esquerdo, freguesia de São Jorge de Arroios.

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

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004320745

HARII � SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DE TIMOR LOROSAE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 243/20000612; identificação de pessoa colectiva
n.º 504850679; averbamento n.º 6 à inscrição n.º 2, averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrições n.os 9/10; números e datas das
apresentações: 39, 39(Of.)/20030409 e 28/20030910.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do presidente do conselho de administração,

José Manuel Correia Pinto, por ter renunciado, em 22 de Janeiro de
2003.

Cessação de funções do administrador Rodrigo Manuel Ferreira
Brum, por ter renunciado, em 25 de Março de 2003.

Mais certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2002, e que foi,
ainda, registado o seguinte:

Nomeação do presidente e vogais do conselho de administração,
até final do quadriénio 2000/2003, por deliberação de 14 de Março
de 2003.

Presidente: Manuel Beirão de Sousa Menezes, Rua da Prata, 211,
2.º, Lisboa; vogais: Alexandre Mata de Oliveira, Rua da Azenha, lote 5,
3.º, direito, Santa Cruz; Paulo Jorge Patrão Miraldo, Rua do Escravote,
45, Redonda, Coimbra; e Carlos Augusto de Brito Fonseca, Rua do
Carvalhão Duarte, 8, 6.º-B, Lisboa.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004320702

FORUM ALMADA � GESTÃO DE CENTRO COMERCIAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 406/20000731; identificação de pessoa colectiva n.º 505025400;
inscrição n.º 4/20030829.

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

Mais certifico que foi registado o seguinte:
Recondução do revisor oficial de contas, efectivo e suplente, e dos ge-

rentes, para o triénio de 2003-2005, por deliberação de 2 de Abril de 2003.
Gerentes: Bärbel Marie Gerda Schomberg, casada, Damaschkestrable

10, 61462 Königsstein, Tannus, Alemanha; Arnoldus Louis de Haan,
solteiro, Dettweiler Str, 17, 61476, Kronberg, Tannus, Alemanha, e Rolf-
Dieter Chenu, casado, Altkönigblick 6, 65817 Eppstein, Alemanha.

Revisor oficial de contas: Bernardes, Sismeiro & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas; suplente: Carlos Manuel Bernardes,
revisor oficial de contas, Avenida de Fontes Pereira de Melo, 42, 2-
A, Lisboa.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005940291

FORUM ALGARVE � GESTÃO DE CENTRO COMERCIAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 407/20000731; identificação de pessoa colectiva
n.º 505025396; inscrição n.º 4/20030829, e averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/20030917.

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

Mais certifico que foi registado o seguinte:
Recondução do revisor oficial de contas, efectivo e suplente, e dos

gerentes, para o triénio de 2003-2005, por deliberação de 2 de Abril
de 2003.

Gerentes: Bärbel Marie Gerda Schomberg, casada, Damaschkestrable
10, 61462 Königsstein, Tannus, Alemanha; Arnoldus Louis de Haan,
solteiro, Dettweiler Str, 17, 61476, Kronberg, Tannus, Alemanha, e
Rolf-Dieter Chenu, casado, Altkönigblick 6, 65817 Eppstein, Alema-
nha.

Revisor oficial de contas: Bernardes, Sismeiro & Associados, Soci-
edade de Revisores Oficiais de Contas; suplente: Carlos Manuel
Bernardes, revisor oficial de contas, Avenida de Fontes Pereira de
Melo, 42, 2-A, Lisboa.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005940305

FISIO-LÓGIA � CENTRO DE FISIOTERAPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8301/980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504137557;
inscrições n.os 6/20021227 e 8/20030724.

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

Mais certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004320753

HAGEN IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7180/970603; identificação de pessoa colectiva n.º 503895270;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 11, inscrição n.º 10/
20030606; números e data das apresentações: 18, 18 (Of.)/20030606.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do vogal do conselho de administração Edgar

Dias Hortas Malato, por ter renunciado, em 27 de Dezembro de 2002.
Nomeação de um vogal do conselho de administração, até final do

quadriénio 2001/2004, por deliberação de 27 de Dezembro de 2002,
Lurdes Mário Filipe Soares, Rua dos Anjos, 71, 2.º, esquerdo, Lisboa.

Mais certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004297611

IDEIA GENIAL � GESTÃO E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6976/970304; identificação de pessoa colectiva n.º 503832499;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 33/20030306.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente João Olavo Corte-Real Cruz, por

ter renunciado, em 2 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002960666

FNB � SERVIÇOS FINANCEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6965/970227; identificação de pessoa colectiva n.º 503831735;
inscrição n.º 11/20030630.

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

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002114684

GELPOLÓNIA � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7390/970922; identificação de pessoa colectiva n.º 503956708;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 16, 16 (Of.)/20020813.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria do Céu Farinha Martinho

Ribeiro, por ter renunciado, em 4 de Junho de 2002.
Nomeação de gerente, por deliberação de 4 de Junho de 2002,

Patrícia Maria Proença de Moura Borges Elias.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004297638

LUCLASEC � LIMPEZA A SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7374/970911; identificação de pessoa colectiva n.º 503961400;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 50/20030123.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Clara Virgínia da Silva Mello de

Almeida Loureiro, por ter renunciado, em 9 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000979165

LERIMO � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7365/970908; identificação de pessoa colectiva n.º 503961388;
inscrição n.º 10/20030728.

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

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002713057

LERIMO � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7365/970908; identificação de pessoa colectiva n.º 503961388;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 18/20030509.

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

triénio 2003/2005, por deliberação de 11 de Março de 2003.
Conselho de administração: Presidente: Maria Odete Silva Ribeiro

da Costa Morais; vogais: José João Silva Ribeiro da Costa Morais,
Avenida de João Crisóstomo, 8, 4.º, direito, Lisboa, e Miguel Pedro
Silva Ribeiro da Costa Morais, Azinhaga Torre do Fato, 19, 5.º, direi-
to, Lisboa.

Fiscal único: Fonseca, Barros & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, Avenida da República, 50, 8.º, Lisboa;
suplente: Ernesto Ferreira da Silva, revisor oficial de contas, Campo
Grande, 152, 6.º, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001014503

NAVITEJO � HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7315/970808; identificação de pessoa colectiva n.º 503947555;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 28, 29/20030604.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do presidente, tesoureiro e secretários da di-

recção, respectivamente, Pedro Manuel Antunes da Cunha Torres,
Carlos Alberto Martins Pereira, António Fernando Vilares Morgado
e Maria Sofia Gonçalves Saias, por terem renunciado.

Nomeação do presidente, tesoureiro e secretários da direcção, até
final do triénio 2001/2003, por deliberação de 26 de Março de 2003.

Presidente: Fernando Manuel dos Santos Vitória, Rua dos
Argonautas, lote 3, .09.06, 3.º; tesoureiro: José Martins do Nascimen-
to, Rua do Professor Mira Fernandes, 19, 6.º, direito; secretários: Pedro
Jorge Oliveira Sousa Marques, Rua de Hermano Neves, 2, 5.º-C, e João
Batista Martins, Avenida do Brasil, 145, 9.º, direito.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004297620

JAEX � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7313/970807; identificação de pessoa colectiva n.º 503122882;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 5/20030303.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Serge Marie Lionnel Cazemajou,

por ter sido destituído, em 30 de Março de 2001.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002933987
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JAIME MALTA VACAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7628/971226; identificação de pessoa colectiva n.º 504024884;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/20021204.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004297743

GESFLOW CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7627/971226; identificação de pessoa colectiva n.º 504024345;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 12 e 13/20020927.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente João Olavo Corte Real Cruz, por

ter renunciado, em 22 de Dezembro de 2001.
Nomeação de gerente, por deliberação de 22 de Dezembro de 2001,

António Luís Corte Real.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004297735

FERREIRA & QUINTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7624/200904; identificação de pessoa colectiva n.º 500113777;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 13/20021105.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes, por deliberação de 20 de Setembro de 2002,

João Pedro Jardim Vicente, Rua de Augusto Costa (Costinha), 10, 1.º,
esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004297727

LASER-SPORT � GABINETE DE ENFERMAGEM
E FISIOTERAPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7663/980107; identificação de pessoa colectiva n.º 504043005;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20021029.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004292962

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8131/980223; identificação de pessoa colectiva n.º 503502642;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 24/20030626.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do fiscal único, por deliberação de 21 de Fevereiro de

2003, para o triénio 2003/2005.

Fiscal único: Salgueiro, Castanheira & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Rua da Padaria, 25, 1.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003578277

NAVOTEL � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8033/980123; identificação de pessoa colectiva n.º 500200912;
inscrição n.º 26/20030620.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002109060

NAVOTEL � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8033/980123; identificação de pessoa colectiva n.º 500200912;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 21/20030709.

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

2003/2005, por deliberação de 27 de Março de 2003.
Conselho de administração: Presidente: José Hermógenes Ferreira

Rosário, divorciado, Hotel Navegadores, Montegordo; vogais: Margarida
Belmira de Sousa Ferreira Rosário, Rua de Angola, 41, 1.º, esquerdo,
Vila Real de Santo António, e Jorge Hermógenes Ferreira Rosário,
Apartamentos Atlântico, Monte Gordo.

Conselho fiscal: Presidente: Maria Bela Evangelista Cumbrera
Tavares, Rua 7, bloco 4/63, Monte Gordo; vogais: António Luís
Magalhães Tavares, Rua 7, bloco 4/63, Monte Gordo e, Murilo Ân-
gelo Marques, Rua do Heroísmo, 107, Porto � revisor oficial de
contas; suplente: Carlos Hernâni Dias Aires, Rua de São João de Brito,
473, 5.º, esquerdo, Porto.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002109079

LACOTERRA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3906/930427; identificação de pessoa colectiva n.º 502975334;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 10, 11/20031008.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes António Eusébio Ladeira e Agos-

tinho Alberto Bento da Silva Abade, por terem renunciado, em 25 de
Setembro de 2003.

Nomeação de gerentes, por deliberação de 25 de Setembro de 2003,
Marco António Dias Ladeira, Carmen Patrícia Dias Eusébio Ladeira
Bernardo, José Carlos Coelho Neto, residentes em Vale de Lobo,
Almansil, e Alexandre Faria da Silva Abade, Rua de Hermano Neves,
22, 4.º-C, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 3000128544

LACOTERRA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3906/930427; identificação de pessoa colectiva n.º 502975334;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 30/20031003.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração do contrato, quanto ao ar-

tigo 3.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 24 939,89 euros e corresponde à soma de seis
quotas: uma, no valor nominal de 6484,37 euros, pertencente ao sócio
António Eusébio Ladeira; outra, no valor nominal de 6234,97 euros, per-
tencente ao sócio Marco António Dias Ladeira; outra, no valor nominal
de 3616,28 euros, pertencente à sócia A. S. A. � Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S. A.; outra, no valor nominal de 2493,99 euros,
pertencente ao sócio Caetano José da Silva Xavier; e duas, nos valores
nominais de 3055,14 euros, cada, pertencendo cada uma delas a cada um
dos sócios, Helena Cristina Reis Cocco e Luís Paulo Reis Cocco.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004304669

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6927/970212; identificação de pessoa colectiva n.º 503817783;
inscrição n.º 6 e inscrição n.º 8; números e datas das apresenta-
ções: 68/20011203 e 45/20030401.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração, por deliberação de 11 de

Maio de 2001, para o triénio de 2001/2003.
Conselho de administração: Presidente: Celestino Vieira de Freitas;

vogais: Ricardo Nuno Rebelo Vieira de Freitas, casado, Rua do Gene-
ral Firmino Miguel, 10, 3.º-B, Lisboa, e Miguel Luís Rebelo Vieira de
Freitas, casado.

Nomeação do fiscal único, por deliberação de 11 de Maio de 2001,
para o triénio 2001/2003.

Fiscal único: Marques dos Reis & Calado Barrento, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas; suplente: Godofredo dos Santos Mar-
ques dos Reis, revisor oficial de contas, Rua de Gorgel do Amaral, 5,
3.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002934223

LUÍS BRUNO DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7144; identificação de pessoa colectiva n.º 500169942; inscri-
ção n.º 10/021119.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2001178670

FAISSAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7541; identificação de pessoa colectiva n.º 504015761; inscri-
ção n.º 10/030721.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2003303162

FINCOR, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5018/940929; identificação de pessoa colectiva n.º 503275433;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8, averbamento n.º 3 à inscrição
n.º 6 e inscrição n.º 17; números e data das apresentações: 44,
44 (Of.)-45/20030327.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do fiscal único Maia, Mesquita & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e do administrador Filipe
Worsdell Dellinger, por terem renunciado, em 25 de Março de 2002.

Cessação de funções dos administradores António Maria Vianna
Carneiro Pacheco; Luís Miguel Aguiar Rodrigues Camacho e Luís
Miguel da Silva Sousa, por terem renunciado, em 25 de Março de 2002.

Nomeação do fiscal único e suplente para o triénio em curso 1999/
2002, por deliberação de 24 de Abril de 2002.

Efectivo: Barroso, Dias, Caseirão & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, Avenida da República, 52, 9.º, Lisboa;
suplente: S. Fernandes, Barros Fonseca & Associado, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Avenida da República, 50, 8.º, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000990967

IBM BUSINESS CONSULTING SERVICES
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9219/20000630; identificação de pessoa colectiva n.º 505025914;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 51/20030327.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Aprovação do projecto, em 24 de Março de 2003.
Projecto de fusão por incorporação mediante a transferência glo-

bal do património.
Sociedades incorporadas: Companhia IBM Portuguesa, S. A. �

Consultores em Gestão, em Comandita por Acções, com sede na Rua
do Dr. Eduardo Neves, 9, 2.º, Lisboa, e, IBM Business Consulting
Services � Serviços de Consultoria, L.da

Sociedade incorporante: Companhia IBM Portuguesa, S. A.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2003243305

NOW � EVENTOS E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8032; identificação de pessoa colectiva n.º 504149350; inscri-
ção n.º 8/021028.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2000974600

JOÃO FRAZÃO � SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8340; identificação de pessoa colectiva n.º 504150391; inscri-
ção n.º 5/021119.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2001178352
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FESTA PARA TODOS � RELAÇÕES PÚBLICAS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6908/980225; identificação de pessoa colectiva n.º 504093533;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 28/20030515.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da secretária suplente Joana Maldonado Reis,

por ter renunciado, em 28 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004297581

JOFERANT � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6686/961111; identificação de pessoa colectiva n.º 503796220;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 35/20030721.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004297573

IMAGEM XXI � GABINETE DE CRIAÇÃO DE IMAGEM,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6671/961105; identificação de pessoa colectiva n.º 503755150;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 27/20030708.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003480633

FORAM LUSITANIA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 69 091/880727; identificação de pessoa colectiva n.º 502033207; ins-
crições n.os 14 e 15; números e data das apresentações: 25 e 26/20030526.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do presidente e vogal do conselho de adminis-

tração, respectivamente Robert Bresser e Antonius Hermanus Maria
Donders, por terem renunciado, em 27 de Março de 2003.

Nomeação do presidente e vogal do conselho de administração, até
final do quadriénio 2002/2005, por deliberação de 27 de Março de
2003. Presidente: Reinier Annes Van Gerrevink, Bankastraat, 123,
Haia, Holanda; vogal: Hubert Karel Maria Roovers, Franklin
Rooseveltlann, 38, Breda, Holanda.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004292873

HELI � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 234/880412; identificação de pessoa colectiva
n.º 501976523; inscrição n.º 10/20030829.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002078947

HELI � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 234/880412; identificação de pessoa colectiva n.º 501976523;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 34/20030715.

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

de 2000/2003, por deliberação de 3 de Março de 2000.
Conselho de administração: Presidente: José Maria Pereira Coelho;

vogais: Maria Helena Estima Pereira Coelho, Helder Estima Pereira Coe-
lho, Lino Jorge Estima Pereira Coelho e Jorge Manuel Estima Coelho.

Conselho fiscal: Presidente: António Barreira, Fernando Vieira,
Justino Romão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, Rua do General Firmino Miguel, 3, torre 2, 1.º, B, Lisboa;
vogais: José Manuel Caeiro Pulido e Fernando Ribeiro Luís;
suplente: Júlio Alves, Mário Baptista & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004297557

HELI � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 234/880412; identificação de pessoa colectiva n.º 501976523;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 32/20030930.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de cisão-fusão, por destaque de parte do património da

sociedade cindida para o incorporar em cada uma das sociedades
incorporantes.

Sociedade cindida: HCI � Construções, S. A., com sede na Aveni-
da de Gago Coutinho, 131, Lisboa.

Sociedades incorporantes: IMOCOMÉRCIO � Sociedade Imobi-
liária, S. A., com sede na morada anterior, e HÉLI � Sociedade de
Gestão Imobiliária, S. A.

Aumento de capital nas sociedades incorporantes com as quantias,
respectivamente de 8 000 000 euros e 1 600 000 euros.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006379453

GEBERIT TECNOLOGIA SANITÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 366/871210; identificação de pessoa colectiva n.º 501915540;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 23; números e
data das apresentações: 21 e 22/20030716.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do presidente do conselho de administração

Randolf Hanslin, por ter sido exonerado, em 6 de Fevereiro de 2003.
Nomeação de funções do presidente do conselho de administração,

até final do triénio 2001/2003, por deliberação de 6 de Fevereiro de
2003, Albert Marcel Baehny, Ziegelackerweg 15, CH 4144 Arlesheim,
Suíça.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004297549

IMOBILIÁRIA SANTANA & PEITZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 225/870723; identificação de pessoa colectiva n.º 501865187;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 13/20030710.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 21 de Fevereiro de 2003,

Ivone Sousa Lacerda Peitz, Quinta Wimmer, Belas, Sintra.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002939128
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HAGEN IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7180/970603; identificação de pessoa colectiva n.º 503895270;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 10/20030710.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato, quanto aos artigos 12.º e 14.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração é eleito pela assembleia geral e
é composto por um número ímpar de membros no máximo de nove
e mínimo de três membros, os quais podem ou não ser accionistas.

2 � A assembleia geral que eleger os membros do conselho de
administração designará, de entre estes, o seu presidente.

3 � Na falta dessa designação pela assembleia geral, o conselho de
administração escolherá o seu presidente.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do presidente do conselho de
administração ou pela assinatura de dois membros do mesmo conselho.

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

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002073074

INVESCOELHO � ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7061/970410; identificação de pessoa colectiva n.º 503857297;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 10/20020313.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato, quanto ao artigo 17.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 17.º

Responsabilidade da sociedade

1 � A sociedade obriga-se, pela assinatura:
a) De um administrador;
b) De um mandatário, dentro dos poderes que lhe tenham sido

conferidos respectivamente em acta do conselho de administração ou
em procuração;

c) De um mandatário, nos termos precisos do respectivo mandato.

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

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004297603

IDEIA GENIAL � GESTÃO E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6976/970304; identificação de pessoa colectiva n.º 503832499;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 60/20030327.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 11 de Abril de 2002,

Francisco Ferreira Simões de Almeida, Avenida do Visconde de Valmor,
1, 3.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002935890

GIBB PORTUGAL � CONSULTORES DE ENGENHARIA,
GESTÃO E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6995/970313; identificação de pessoa colectiva n.º 503838160;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 31/20020402.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação de capital e alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 187 049,45 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de 186 949,45 euros, perten-
cente à sócia Gibb Internacional Holdings Inc., com sede em
32 Loockerman Square, Ste. L 100 Dover, Kent, Estado de Delaware,
Estados Unidos da América;

b) Uma quota com o valor nominal de 100 euros pertencente à
sócia Sir Alexander Gibb & Partners Limited, com sede em Earley
House, London Road, Reading, Berkshire, Reino Unido.

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

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004297590

FNB � SERVIÇOS FINANCEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6965/970227; identificação de pessoa colectiva n.º 503831735;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrições n.os 12 e 13; nú-
meros e data das apresentações: 30, 31 e 32/20030630.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do fiscal único e suplente, Pedro Travassos e

Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e A. Santos, J.
Alves & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por
terem renunciado em 2 de Outubro de 2002.

Nomeação do fiscal único, por deliberação de 27 de Dezembro de
2002, até final do mandato em curso 2000/2002.

Fiscal único: P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Ma-
chado de Castro, 76, 4.º, direito, Coimbra; suplente: Silva Neves &
Teresa Marques, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua de
Luciano Cordeiro, 113, 6.º, direito, Lisboa.

Nomeação do conselho de administração e fiscal único, por delibe-
ração de 27 de Março de 2003, para o triénio 2003/2005.

Conselho de administração: Presidente: Álvaro Pinho da Costa
Leite; vogais: Armando Esteves e Mário José Machado Beleza Ferraz
de Azevedo.

Fiscal único: P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente: Silva Neves &
Teresa Marques, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003579281

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SIMES � MONTAGEM E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTO
ANTI-FOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 935; identificação de pessoa colectiva n.º 501701265; en-
trada/data: 17 962/031205.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004265132

SISAF � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE SEGURANÇA
ANTI-FOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 276; identificação de pessoa colectiva n.º 501279202; entrada/
data: 17 956/031205.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004265140

TRANSPORTADORA A CENTRAL DA RUA DO TERREIRO
DO TRIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 522; identificação de pessoa colectiva n.º 500287104; en-
trada/data: 17 953/031205.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004246022

TRANSPORTADORA CENTRAL DE S. TOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 931; identificação de pessoa colectiva n.º 500287520; en-
trada/data: 17 952/031205.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004246030

VERA CRUZ & CARIDO � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9947; identificação de pessoa colectiva n.º 504736108; entra-
da/data: 17 941/031205.

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005065625

VINHOS CHAGAR � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE BEBIDAS ALCOÓLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 856/031127; identificação de pessoa colectiva n.º 506722406;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/031127.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Vinhos Chagar � Importação e Ex-
portação de Bebidas Alcoólicas, L.da, vai ter a sua sede na Avenida de
Elias Garcia, 172, 1.º, direito, freguesia de Nossa Senhora de Fátima,
concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas delegações e filiais em qualquer outro ponto do
País.

2.º

A sociedade tem por objecto importação e exportação de bebidas
alcoólicas.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, que corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Manuel Nunes da
Costa Faro, e outra do valor nominal de 1000 euros pertencente ao
sócio Miguel Martinho Domingues Afonso.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do décuplo do capital social.

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

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, com-
pete a sócios ou a não sócios.

§ 1.º Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

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

§ 3.º Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Manuel Nunes da
Costa Faro.

5.º

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

6.º

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

7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005028410

TRESALI � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 853/031126; identificação de pessoa colectiva n.º 506736660;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/031126.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, TRESALI � Compra e Venda de
Propriedades, L.da, e durará por tempo indeterminado.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 35 � 11 de Fevereiro de 20043286-(74)

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e compra para re-
venda de propriedades; arrendamento; construção, urbanização e ges-
tão de imóveis; promoção de investimentos nos sectores imobiliário,
turístico e hoteleiro; gestão de condomínios; participação em socie-
dades de objecto igual ou diferente.

ARTIGO 3.º

A sede social é no Campo Pequeno, Edifício Taurus, 48, 3.º, direi-
to, na freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 2450 euros, da
sócia L. S. � Construções, S. A., e uma de 2550 euros, da sócia
IMODA � Imóveis e Desenvolvimento, S. A.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, serão exercidas pelos gerentes, que podem ser
pessoas estranhas à sociedade, nomeados em assembleia geral, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Os gerentes nomeados podem ser destituídos em assembleia
geral.

§ 2.º Para obrigar validamente a sociedade são necessárias e sufi-
cientes as assinaturas de dois gerentes ou de um procurador da socie-
dade no âmbito do seu mandato.

§ 3.º Os gerentes ficam proibidos de obrigar a sociedade em quais-
quer actos ou contratos que lhe sejam estranhos e, designadamente,
em letras de favor, fianças, abonações e semelhantes, salvo no caso
de deliberação tomada em assembleia geral pela maioria do capital
social.

§ 4.º Ficam, desde já, nomeados gerentes os não sócios Lars-Erik
Thomas Eriksson, casado, residente em Väpplivägen, 23,2,2,7,3,8,
Lund, Suécia, e Ole Gron, casado, residente em Rua do Monte Leite,
18, bloco C-2, 1.º, direito, Estoril.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital social até
20 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade, se esta deles care-
cer, nos termos e condições que vierem a ser deliberados em assembleia
geral.

ARTIGO 8.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, a quem fica a pertencer o direito na aquisição, se os sócios
não exercerem esse direito.

§ 1.º Exercendo-o uma pluralidade de sócios, a quota será rateada
na proporção da quota de cada um.

§ 2.º O pedido de consentimento deve fazer-se por carta registada
com aviso de recepção, mencionando-se nela todas as condições da
cessão, designadamente, nome e morada do proposto cessionário,
preço e modo de pagamento, considerando-se deferido se, em contrá-
rio, nada for comunicado ao proposto cedente, no prazo de 60 dias a
contar da recepção do pedido.

ARTIGO 9.º

É permitida a amortização de quotas nos casos de falência, insol-
vência ou interdição do respectivo titular, de penhora, arresto, adju-
dicação ou arrematação judicial ou por acordo.

§ 1.º A amortização compulsiva não necessita do acordo do res-
pectivo sócio.

§ 2.º A amortização efectiva-se com a outorga da escritura ou com
o depósito do seu valor na Caixa Geral de Depósitos, a determinar
pelo balanço a realizar para o efeito.

ARTIGO 10.º

Salvo lei em contrário, as assembleias gerais são convocadas por
carta registada com aviso de recepção, com a antecedência de 15 dias.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005038326

RIVER OFFICE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 852/031126; identificação de pessoa colectiva n.º 506741990;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/031126.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A Sociedade adopta a denominação de River Office � Inves-
timentos Imobiliários, S. A., com sede na Avenida de D. João II,
lote 1.02.22, 1.º, Edifício Nascente (Parque das Nações), freguesia de
Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

2 � A sede pode ser transferida para qualquer local do território
nacional por simples deliberação do administrador único.

3 � Por deliberação do administrador único a sociedade pode criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção no território nacional ou estrangeiro, bem como participar no
capital social de outras sociedades.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a promoção e gestão imobiliária,
consultadoria (não jurídica) estudos, projectos, compra e venda de
imóveis, sua exploração, administração e serviços, revenda dos adqui-
ridos para esse fim.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, representado por
50 000 acções, no valor nominal de 1 euro, cada uma, e está inte-
gralmente subscrito e realizado em dinheiro.

2 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, nos
termos e limites impostos por lei.

ARTIGO 4.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, livremente
convertíveis, sendo, no entanto, as despesas de conversão de conta
dos respectivos accionistas.

2 � As acções serão representadas por títulos de 10, 100 e/ou
1000 acções.

ARTIGO 5.º

Poderá a sociedade adquirir acções próprias e fazer sobre elas as
operações que o administrador julgar conveniente.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 6.º

A administração da sociedade será exercida por um só administra-
dor eleito por três anos, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 7.º

O administrador terá os mais amplos poderes para dirigir os negó-
cios sociais e representar a sociedade, competindo-lhe a prática de
todos os actos da vida da sociedade sem qualquer excepção.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador único ou de
um procurador.

ARTIGO 9.º

A fiscalização da sociedade será conferida a um fiscal único e res-
pectivo suplente.

ARTIGO 10.º

O fiscal único e respectivo suplente serão eleitos por três anos,
sendo permitida a reeleição.
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CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia é composta por um presidente e um secretá-
rio, eleitos por três anos, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 12.º

A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 13.º

1 � Dos lucros líquidos apurados anualmente serão reservados 5%
para fundo de reserva legal.

2 � O restante dos lucros terá a aplicação que a assembleia geral
determinar.

3 � A assembleia geral poderá, ou não, distribuir dividendos.
Designação dos membros dos órgãos sociais.
Período: Triénio de 2003/2005.
Administrador único: Arménio Leal dos Santos, divorciado, Rua da

Ilha dos Amores, lote 4.13.01, B2, 4.º, Lisboa.
Fiscal único: Efectivo � Oliveira & Vergamota, Sociedade de Re-

visores Oficiais de Contas, Rua de Santa Marta, 43, 1.º, A, Lisboa;
suplente: Victor João Amaral Vergamota (revisor oficial de contas),
Rua de Diogo Cão, 9, 1.º, esquerdo, Portela.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005028070

SOFINLOC A. L. D. � COMÉRCIO E VIATURAS
DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 222; identificação de pessoa colectiva n.º 502104945; inscri-
ção n.º 17 176/031114.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2002392501

SOCIEDADE HOUAISS � EDIÇÕES CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 724/031007; identificação de pessoa colectiva n.º 506678903;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/031007.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Houaiss � Edições
Culturais, L.da

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Rua de António Maria Cardoso, 13, 2.º,
freguesia da Encarnação, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

A gerência da sociedade pode, a seu exclusivo critério, deslocar a
sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 4.º

Por deliberação dos gerentes designados no contrato de sociedade
esta pode criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 5.º

O objecto da sociedade consiste na representação e agenciamento
de direitos autorais, edição e comercialização de obras literárias.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades, reguladas ou não
por leis especiais, criar novas empresas, ou comparticipar na sua cri-
ação, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares e/
ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele que a
sociedade está exercendo, podendo ainda a sociedade associar-se, pela
forma que entender mais conveniente, a quaisquer entidades singula-
res ou colectivas, colaborar com elas através da sua direcção ou fisca-
lização ou nelas tomar interesse sob qualquer forma.

ARTIGO 7.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros,
correspondendo à soma de três quotas: duas nos valores nominais de
2450 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Francisco
Manoel de Mello Franco e Mauro de Salles Villar, e uma quota no
valor nominal de 100 euros pertencente à sócia Instituto António
Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa, S/
C, L.da

ARTIGO 8.º

Por deliberação dos gerentes designados no contrato de sociedade,
a sociedade poderá adquirir quotas próprias.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode amortizar ou adquirir a quota ou as quotas dos
sócios sempre que se venha a verificar algum dos factos a seguir
mencionados:

a) Falecimento ou interdição do sócio;
b) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
c) Instauração contra o sócio de acção executiva;
d) Penhora, arresto, arrolamento, posse judicial, apreensão, requi-

sição, confisco ou qualquer outra diligência ordenada, seja por autori-
dade judicial ou administrativa, seja por qualquer outra autoridade e
que coloque ou seja susceptível de colocar em causa a titularidade e/ou
o livre direito e uso e/ou fruição e/ou disposição da quota pelo sócio;

e) Facto e/ou situação concorrente no sócio e que tornem relativa-
mente inconveniente e/ou indesejável a permanência deste na sociedade;

f) Infracção pelo sócio das disposições do contrato de sociedade;
g) Divórcio ou separação judicial de bens e/ou de pessoas e bens se

a quota não for adjudicada exclusivamente ao sócio;
h) Por acordo entre as partes.

ARTIGO 10.º

A contrapartida da amortização e/ou aquisição será o valor nomi-
nal da quota acrescido da parte proporcional no Fundo de Reserva
Legal.

ARTIGO 11.º

A contrapartida da amortização e/ou aquisição da quota, a pagar ao
sócio, não vencerá juros.

ARTIGO 12.º

A cessão de quotas entre sócios é livre. A cessão de quotas a ter-
ceiros depende do consentimento da sociedade. A sociedade em pri-
meiro lugar e os sócios em segundo terão direito de preferência nas
cessões de quotas a terceiros.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
2 � São designados gerentes os sócios Francisco Manoel de Mello

Franco e Mauro de Salles Villar.

ARTIGO 14.º

Os gerentes serão remunerados, ou não, consoante vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 15.º

A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais pode
ser conferida aos cônjuges, ascendentes, descendentes, aos outros só-
cios ou a terceiros.

ARTIGO 16.º

Aos lucros líquidos, após dedução do montante destinado ao Fundo
de Reserva Legal, será dado o destino que a assembleia geral destinar.
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ARTIGO 17.º

A assembleia geral poderá deliberar distribuir ou não distribuir lucros.

ARTIGO 18.º

A deliberação de distribuir um lucro superior a 10% do montante
do capital social, só poderá ser tomada por maioria dos votos.

ARTIGO 19.º

Cabe à assembleia geral, em qualquer caso de dissolução da socieda-
de nomear liquidatários, um ou mais a seu critério.

ARTIGO 20.º

Serão resolvidos por recurso a tribunal arbitral todas as questões
que surjam entre a sociedade e os sócios, ou entre estes e que sejam
emergentes quer do presente contrato de sociedade, quer dos actos
relacionados com a vida da sociedade.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005043338

TECNAG � CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA
E FISCALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1187/891107; identificação de pessoa colectiva n.º 502242892;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/031126.

Certifico, que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 99 759,58 euros para 400 000 euros, tendo sido
alterado parcialmente o contrato, quanto ao n.º l, do artigo 1.º e ar-
tigo 3.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de TECNAG � Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Alameda das Linhas de
Torres, 183, rés-do-chão, na freguesia do Lumiar.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado é de 400 000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
200 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Fernandes, uma de
170 072,13 euros e outra de 29 927,87 euros, ambas pertencentes ao
sócio José Joaquim Agapito Fernandes, sendo esta última seu bem
próprio.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005039888

3 E � ESTUDOS, ECONOMIA E ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1026/891016; identificação de pessoa colectiva n.º 502234202;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 4/031127.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 30 de Março de
2003.

Período: Triénio de 2003/2005.
Conselho de administração: Presidente: António Manuel Aguiar de

Matos; vogais: Marta Torres Rodrigues Aguiar de Matos, solteira, e
Maria Teresa Torres Rodrigues Martins Aguiar de Matos, residentes
na Praça de Nuno Rodrigues dos Santos, 1, 5.º, Lisboa.

Fiscal único: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas;
suplente: Fernando Jorge Marques Vieira (revisor oficial de contas).

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004278897

SABORES DO JOCA CATERING, RESTAURAÇÃO
E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 794/031103; identificação de pessoa colectiva n.º 506712672;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/031103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sabores do Joca Catering, Restauração
e Hotelaria, L.da, e tem a sua sede na Rua de Francisco Metrass, 8,
4.º, esquerdo, freguesia do Santo Condestável, concelho de Lisboa.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A sociedade por decisão da gerência poderá criar e extinguir
filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o catering, restauração, hotelaria e
serviços.

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros, cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios.

4.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo que com objecto social diferente do seu, e em agrupamentos
complementares de empresas.

5.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, será
exercida por um ou mais gerentes, sócios ou não sócios, a nomear em
assembleia geral.

§ 1.º Ficam, desde já, designados gerentes os sócios Jorge Cláudio
Batista Calheiros e Sandro Ricardo Varela de Oliveira Fidalgo.

§ 2.º A gerência será ou não remunerada, conforme vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

§ 3.º A sociedade poderá constituir procuradores da mesma bem
como os gerentes poderão delegar entre si, no todo ou em parte os
seus poderes de gerência, mas tão só para a prática de actos certos e
determinados.

§ 4.º A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos pela assina-
tura de um gerente ou de um procurador dentro dos precisos termos
da procuração.

6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

7.º

Salvo nos casos em que a lei prescreva outras formalidades, as
assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

São seus sócios Jorge Cláudio Batista Calheiros e Sandro Ricardo
Varela de Oliveira Fidalgo.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002469393

SANCRINA � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 061/001229; identificação de pessoa colectiva n.º 505295865;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/031112.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Tiago Pulido Garcia Lopes
Carvalheiro, por renúncia, em 10 de Agosto de 2003.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004269332
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OPERA BUFA � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 021/000117; identificação de pessoa colectiva n.º 504641590;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 33/031111.

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

Deslocação de sede: Praça do Príncipe Real, 11, rés-do-chão, fre-
guesia das Mercês, Lisboa.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, com a apresentação 34/
031111, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a cessa-
ção das funções da gerência de Francisco Ferreira Simões de Almeida,
por renúncia, em 21 de Julho de 2003.

Pela inscrição n.º 9, com a apresentação 35/031111, com relação
à sociedade em epígrafe, foi registada a seguinte designação:

Designação de gerente, em 22 de Julho de 2003, António Manuel
Ferreira Simões de Almeida.

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004272600

RESTELO SECO � INDÚSTRIA DE LIMPEZA A SECO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8633/980805; identificação de pessoa colectiva n.º 504211293;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 14 e 15/031128.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registada a cessação das funções da gerência de Eufémia da Conceição
Samões Rijo Alves Pereira, por renúncia, em 11 de Dezembro de 1998,
e a seguinte designação:

Pela inscrição n.º 3, com a apresentação 15/031128, com relação
à sociedade unipessoal em epígrafe, foi registada a seguinte designa-
ção:

Designação de gerente, em 11 de Dezembro de 1998, Joaquim
Pereira Duarte Alves Pereira, casado, Rua de Diogo de Silves, 28-A,
Lisboa.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005038679

VODAFONE TELECEL � COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2424/910516; identificação de pessoa colectiva n.º 502544180;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 50; número e data da apresenta-
ção: 21/031008.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do membro do conselho geral Ignácio Mas Ribo,
por renúncia, em 14 de Novembro de 2002.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 50, com a apresentação 27/
031128 � Rectificação: O membro do conselho geral referido em
quinto lugar chama-se Ignácio Mas Ribo.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004299320

SOCIEDADE CIVIL LISBONENSE DE ADMINISTRAÇÃO
URBANA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 888/560510; identificação de pessoa colectiva
n.º 500479984; inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 20/
031128.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 5 000 000$00 para 50 000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to, quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente subscri-
to e realizado, e encontra-se representado por 10 000 acções ao por-
tador com o valor nominal de cinco euros, cada uma.

2 � Haverá títulos de uma, 10 e 50 acções, ao portador ou
nominativas, reciprocamente convertíveis.

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005028614

RAPIDSOURCING � GESTÃO DE ESTRATÉGIAS
DE OUTSOURCING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 851/031126; identificação de pessoa colectiva n.º 506775968;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031126.

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

ARTIGO l.º

A sociedade adopta a firma RAPIDSOURCING � Gestão de Es-
tratégias de Outsourcing, L.da, e tem a sede na Avenida de Berna, 42,
1.º, direito, em Lisboa, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços empresariais,
designadamente nas áreas de serviços gerais, preparatórios, comple-
mentares da actividade de outras empresas, gestão de recursos huma-
nos em projectos ou empreendimento de natureza comercial, indus-
trial, hospitalar, agrícola ou florestal, actividades de restauração,
marketing, promoção, reposição, definição, implementação e, gestão de
estratégias de outsourcing.

ARTIGO 3.º

l � O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de
quatro quotas: uma de 22 500 euros, do sócio José Luís Campos
Nabeiro; uma 22 500 euros, do sócio Manuel Fernando Ferreira Pin-
to, uma de 2500 euros, do sócio Bruno Ricardo Nabeiro Natário, e
uma de 2500 euros, do sócio Júlio Domingos de Campos Nabeiro.

2 � Cada uma das referidas quotas encontra-se realizada em dinhei-
ro quanto a 50%, devendo os restantes 50% de cada quota ser realiza-
dos também em dinheiro, no prazo de um ano, a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios José Luís
Campos Nabeiro e Manuel Fernando Ferreira Pinto, que, desde já,
ficam nomeados gerentes, podendo a remuneração consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

2 � Para obrigar a sociedade, nos seus actos e contratos, são ne-
cessárias a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades já
existentes ou a constituir, ainda que com o objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 6.º

As cessões de quotas a estranhos dependem do consentimento da
sociedade, a qual em primeiro lugar e os sócios não cedentes em se-
gundo têm direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante 5000 euros.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002457980
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SODIMUL � SOCIEDADE DE COMÉRCIO E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 547/741204; identificação de pessoa colectiva n.º 500270775;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 8/031009.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos membros do conselho de administração, em 28 de
Março de 2003.

Período: triénio de 2003/2005.
Georges Emile Mourgue D�Algue, casado, Rue de La Fontaine, 5,

Geneve ; José Estolano Ribeiro Vilaça, divorciado, Rua de D. João V,
15, rés-do-chão, esquerdo Lisboa; João Manuel Pessoa Barreiros Car-
doso, casado, Travessa do Ferreiro, 6, 1.º, em Lisboa; José Guilherme
Brás Pessoa Barreiro Cardoso, casado, Rua de D. João V, 23, 3.º, di-
reito, em Lisboa, e Jean Guy Mourgue D�Algue, casado, residente em
73, Rue de Saint Jacques, 13006, Marselha, França.

Em 9 de Outubro de 2003 � Com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2002.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004299428

TEMAS E DEBATES � ACTIVIDADES EDITORIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5322/940908; identificação de pessoa colectiva n.º 503257850;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 37/031128.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aditado o
n.º 2, do artigo 3.º o qual tem a seguinte redacção:

3.º

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares em
numerário até ao limite de 1 500 000 euros, nas condições delibera-
das em assembleia geral por unanimidade dos votos representativos
do capital social.

Em 28 de Novembro de 2003 � Com relação à sociedade em
epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício iniciado em l de Julho
de 2002 e terminado em 30 de Junho de 2003.

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005859664

ZAMBON � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 691/890510; identificação de pessoa colectiva n.º 502155930;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 38/031128.

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

Deliberação de redução de capital para cobertura de prejuízos, em
20 de Novembro de 2003.

Montante da redução: 1 000 000 euros.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005962333

REDEVCO PORTUGAL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 333/010313; identificação de pessoa colectiva n.º 502299118.

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

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 13, com a apresentação 16/
031128 � Cessação das funções de Jacob Gijsbert Blokhuis, por re-
núncia, em 30 de Outubro de 2003.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14, com a apresentação 39/
031128 � Cessação das funções de Francis Timothy Nalder, por
renúncia, em 30 de Outubro de 2003.

Inscrição n.º 22, com a apresentação 17/031128 � Designação de
administradores, em 31 de Outubro de 2003.

Período: Até final do mandato em curso 2000/2003, Johan Willem
Dalmeijer, casado, Rua Weesperstraat, 113, Amesterdão, Holanda, e
Julio Ybern Salcedo, Avenida de La Industria, 25, Alcobendas, Madrid.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005977144

SIPCA � PROJECTOS INTERNACIONAIS
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3075/920103; identificação de pessoa colectiva n.º 502672749;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 8/031128.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 100 000 euros para 125 000 euros, tendo sido al-
terado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 125 000 euros, e
corresponde à soma de cinco quotas, sendo três no valor nominal de
31 250 euros, pertença, respectivamente, dos sócios Fernando Álvaro
Correia Leal Machado, Jorge Lipari Garcia Pinto e António José Gomes
da Costa; uma no valor nominal de 25 000 euros, pertença do sócio
Armando José de Carvalho Morgado, e uma no valor nominal de
6250 euros, pertença da sócia Ana Maria Lopes Mascarenhas Morgado.

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006311735

TERRAVISTA PT.SERVIÇOS DE MULTIMÉDIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8409; identificação de pessoa colectiva n.º 504182919; entra-
da/data: 18 015/031209.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005053163

TÁXIS NETO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 716; identificação de pessoa colectiva n.º 500454060; en-
trada/data: 18 005/031209.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004307382

TÁXIS SENHORA DE MERCULES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 534; identificação de pessoa colectiva n.º 500475296; en-
trada/data: 18 003/031209.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004307366

URBANIZAÇÃO DO VERDILHÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6090; identificação de pessoa colectiva n.º 503461164; entra-
da/data: 18 002/031209.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005029254

TÁXIS PARRACHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 977; identificação de pessoa colectiva n.º 500422346; entrada/
data: 18 004/031209.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004307374

LISBOA � 4.A SECÇÃO

COMPUCHILA � SERVIÇOS INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 645/021002; identificação de pessoa colectiva n.º 506259382;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/021002.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por Jorge Miguel Angel Siani,
contribuinte fiscal n.º 241502888, natural da República do Paraguai,
de nacionalidade paraguaia, solteiro, maior segundo declara, residente
na Rua Mariscal Lopez, 124, Asuncion, Paraguay, e quando em Por-
tugal na Rua do Marechal Craveiro Lopes, 29, Loures, titular do pas-
saporte n.º 000390679, de 1 de Junho de 2000, emitido pela Polícia
Nacional da República do Paraguai, e válido até 1 de Junho de 2004.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COMPUCHILA � Serviços
Informáticos, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Misericórdia, 76, 4.º,
freguesia do Sacramento, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos para
informática, criação, gestão e desenvolvimento de produtos associa-
dos à internet e seus derivados, importação e exportação de produtos
informáticos, consultadoria informática.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único, ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2002392730

LOURINHÃ

AGOSTINHO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 784;
identificação de pessoa colectiva n.º 503683710; data da entra-
da: 17112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 11, de 28 de Março de 2003, e os
demais documentos da prestação de contas, respeitantes ao ano de
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2000325815

RAIMUNDO FONSECA & FILHOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 998;
identificação de pessoa colectiva n.º 504487760; data da entra-
da: 17112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 6, de 28 de Março de 2003, e os
demais documentos da prestação de contas, respeitantes ao ano de
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2000325807

JOHNSON FÉLIX FONSECA � COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 978/
220699; identificação de pessoa colectiva n.º 504514040; data da
entrada: 12112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 6 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000322964

AUTO PAIMOGO � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1073/
03102000; identificação de pessoa colectiva n.º 505078139; data
da entrada: 12112003.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 4 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000322972

FARMÁCIA QUINTANS � SOCIEDADE FARMACÊUTICA
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 346/
181296; identificação de pessoa colectiva n.º 501853448; data da
entrada: 12112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 2 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000322980

DINOKART � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS,
DESPORTO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1001/
071099; identificação de pessoa colectiva n.º 504469495; data da
entrada: 13112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 6 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000322999

JOSÉ FRANCISCO ALFAIATE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 459/
110490; identificação de pessoa colectiva n.º 502325518; data da
entrada: 14112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 15 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 2000323006

HORTANUNES � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 678;
identificação de pessoa colectiva n.º 503203904; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/20031211.

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

Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Esmeralda
Maria Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000323030

PORTALEGRE
AVIS

CHAMUSCO � SERVIÇOS E COMERCIALIZAÇÃO
DE LENHAS E CORTIÇAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro do Torneiro 8, 7480 Aldeia de Avis, Avis

Conservatória do Registo Comercial da Avis. Matrícula n.º 177; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031205.

Certifico que por António Chamusco Oleiro, casado com Rosa
Maria Morgado Silvano Oleiro, sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, residente no Bairro do Torneiro, 8, freguesia de Aldeia Velha,
concelho de Avis, foi constituída uma sociedade comercial por quo-
tas, com a denominação em epígrafe, que se há-de reger pelo cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CHAMUSCO � Serviços e
Comercialização de Lenhas e Cortiças, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem sede no Bairro do Torneiro, 8, freguesia de
Aldeia Velha, concelho de Avis.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de limpeza,
poda e abate de árvores, com feitura das mesmas em lenha, extracção
de cortiças virgens e amadias e comercialização de lenhas e cortiças.

3.º

A sociedade poderá vir a adquirir participações em sociedades com
objecto social igual ou diferente do por ela exercido ou em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se representado por uma quota de igual valor
nominal na titularidade do sócio único António Chamusco Oleiro.

2 � O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de
capital, ate ao montante de 50 000 euros.

5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio único, António
Chamusco Oleiro, desde já nomeado gerente.

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

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

4 � Por falecimento ou interdição do seu sócio, a sociedade con-
tinuará com os seus herdeiros.

5 � Ficam autorizados os negócios jurídicos entre o sócio e a pró-
pria sociedade que sirvam a prossecução do objecto social, nos ter-
mos do disposto no Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � O Ajudante em substituição legal do
Conservador, Simão Rebocho Velez. 2001487339

JOÃO LOPES � COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS
DE LENHAS E CORTIÇAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Raposa, 34, 7480 Aldeia Velha, Avis

Conservatória do Registo Comercial da Avis. Matrícula n.º 178; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20031205.

Certifico que por João Matias Lopes, casado com Maria José Oli-
veira Lopes Matias, sob o regime da comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua da Raposa, 34, freguesia de Aldeia Velha, concelho de
Avis, foi constituída uma sociedade comercial por quotas, com a de-
nominação em epígrafe, que se há-de reger pelo constante dos
artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Lopes � Comercialização e
Serviços de Lenhas e Cortiças, Unipessoal, L.da
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2 � A sociedade tem sede na Rua da Raposa, 34, freguesia de Al-
deia Velha, concelho de Avis.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de limpeza,
poda e abate de árvores, com feitura das mesmas em lenha, extracção
de cortiças virgens e amadias e comercialização de lenhas e cortiças.

3.º

A sociedade poderá vir a adquirir participações em sociedades com
objecto social igual ou diferente do por ela exercido ou em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se representado por uma quota de igual valor
nominal na titularidade do sócio único João Maria Lopes.

2 � O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de
capital, ate ao montante de 50 000 euros.

5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio único, João Maria
Lopes, desde já nomeado gerente.

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

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

4 � Por falecimento ou interdição do seu sócio, a sociedade con-
tinuará com os seus herdeiros.

5 � Ficam autorizados os negócios jurídicos entre o sócio e a pró-
pria sociedade que sirvam a prossecução do objecto social, nos ter-
mos do disposto no Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � O Ajudante em substituição legal do
Conservador, Simão Rebocho Velez. 2001487347

CASTELO DE VIDE

ANTASOBRAL � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 226/031215; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
031215.

Certifico que entre Manuel Custódio de Oliveira e mulher, Carmina
Maria Ribeiro Duarte de Oliveira, casados na comunhão de adquiri-
dos; Pedro Manuel Duarte Oliveira, solteiro, maior, e Ana Patrícia
Duarte de Oliveira, solteira, maior, residentes na Rua de Álvaro de
Campos, 12, Odivelas, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ANTASOBRAL � Sociedade Agro-
-Pecuária, L.da

ARTIGO 2.º

l � A sociedade tem a sua sede na Herdade do Sobral e Frei José
Elias, freguesia de São João Batista, concelho de Castelo de Vide.

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a criação de gado bovino, ovino e
caprino e exploração florestal.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma no valor de
2500 euros, pertencente ao sócio Manuel Custódio de Oliveira; uma
no valor de 1250 euros, pertencente à sócia Carmina Maria Ribeiro
Duarte de Oliveira, e duas no valor de 600 euros, cada, pertencentes
uma ao sócio Pedro Manuel Duarte Oliveira e outra à sócia Ana
Patrícia Duarte de Oliveira.

ARTIGO 5.º

l � A gerência da sociedade, que pode não ser remunerada, se tal for
deliberado em assembleia geral, será exercida por dois ou mais gerentes,
a nomear em assembleia geral, sócios ou não, ficando desde já, nome-
ados gerentes os sócios Carmina Maria Ribeiro Duarte de Oliveira, Pedro
Manuel Duarte Oliveira e Ana Patrícia Duarte de Oliveira.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois geren-
tes, sendo sempre obrigatória a assinatura da gerente Carmina Maria
Ribeiro Duarte de Oliveira.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for inclu-
ída em massa falida ou insolvente, ou quando fora dos casos previstos
na lei, for cedida sem o consentimento da sociedade.

2 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa a
contrapartida da amortização será igual ao valor nominal da quota.

ARTIGO 8.º

Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lugar, e
os sócios não cedentes em segundo, terão direito de preferência.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 1 000 000 de euros, e restituídas quando permitido.

Conferida, está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isabel
Ribeiro Grincho Raimundo. 2001341350

ELVAS

LUIZ CARACOL � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1292/
020603; identificação de pessoa colectiva n.º 506179370; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/20031211.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com relação à sociedade em epígrafe,
foi registada a dissolução e liquidação. Data da aprovação das
contas: 20 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuel
Calado Branco. 2005732630

SOCIEDADE AGRÍCOLA BOVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 873/
951102; identificação de pessoa colectiva n.º 503509388;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 22; números e
data das apresentações: 2 e 3/20031204.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com relação à sociedade em epígrafe,
foram registados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções de gerente, da sócia Maria Teresa Die
Lorenço. Causa: Renúncia, em 22 de Novembro de 2003.

2.º Nomeação de gerente: Manuel Die Dean. Data: 22 de Novem-
bro de 2003.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 2005732826

SNEEF � ELECTRÓNICA (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 686/
920410; identificação de pessoa colectiva n.º 502449071;
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averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20031205.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com relação à sociedade em epígrafe,
foi registado o seguinte acto:

Renúncia de gerência: Jean Pierre Dreau, em 1 de Janeiro de 1992.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuel
Calado Branco. 2005732613

PONTE DE SOR

VESSOR � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, REPARAÇÕES,
PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 250;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20031210.

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

Apresentação 2/20031210.
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005727601

SOUSEL

QUALIDADE LUSITANA � PRODUTOS REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 214/
251103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: l/251103.

Certifico que, entre José Guilherme Bagôrro da Silva, casado com
Maria Teresa Minhós Lopes Silva, natural e residente na freguesia de
Cano, Sousel, na Rua de Miguel Bombarda, 37; Joaquim Francisco Riço
Pifano, solteiro, maior, natural e residente na freguesia de Casa Bran-
ca, Sousel, na Rua da Casa do Povo, 4; Mário Gonçalves Pires, viúvo,
natural da freguesia de Assunção, concelho de Elvas, residente na Rua
de Cândido dos Reis, 10, Cano, Sousel, e Rodrigo Nuno de Mendia de
Castro, casado, natural da freguesia da Lapa, concelho de Lisboa, re-
sidente no Monte do Lameirão, Cano, Sousel, em representação da
sociedade comercial por quotas com a firma CONSTRUCANO �
Sociedade de Materiais de Construção, L.da, com sede na Rua de Santo
António, 8, Cano, Sousel, foi constituída a sociedade comercial por
quotas em epígrafe nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Qualidade Lusitana � Produtos
Regionais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Basílio Nasci-
mento Martins, 10, freguesia de Cano, concelho de Sousel.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da 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 importação e exportação, re-
presentações, distribuição, comércio por grosso e a retalho de gran-
des variedades de produtos, nomeadamente produtos alimentares re-
gionais, bebidas e artesanato, comercialização dos mesmos via internet.
Transformação e embalagem dos mesmos produtos. Prestação de ser-
viços relacionados com as actividades em cima identificadas e na área
da publicidade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas: duas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada um
dos sócios, Joaquim Francisco Riço Pifano e Mário Gonçalves Pires,
e duas iguais do valor nominal de 10 000 euros cada uma e uma de
cada um dos sócios, José Guilherme Bagôrro da Silva e CONSTRU-
CANO, Sociedade Materiais de Construção, L.da

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 25 000 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 remune-
rada conforme aí foi 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 Joaquim Fran-
cisco Riço Pifano, José Guilherme Bagôrro da Silva e Mário Gonçal-
ves Pires e o não sócio Rodrigo Nuno de Mendia de Castro, já iden-
tificado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A 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 insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Rita Felizarda Roma
Coelho das Santos Barreiros. 2001885512



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 35 � 11 de Fevereiro de 2004 3286-(83)

TRANSPORTES MARGALENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 215/
031203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/031203.

Certifico que, entre Margarida Clementina Patinho Guerra Araújo,
natural da freguesia de Casa Branca, concelho de Sousel, residente no
Largo do Rossio, 57, Cano, Sousel, casada com Luís Manuel da Silva
Araújo, sob o regime da comunhão de adquiridos; Maria Madalena
Patinho Guerra Valério, natural da freguesia de Casa Branca, conce-
lho de Sousel, e José Carlos Coelho Valério, natural da freguesia de
Ciladas, concelho de Vila Viçosa, os últimos casados entre si sob o
regime da comunhão de adquiridos, residentes na Courela de Santo
António, 121, Cano, Sousel, foi constituída a sociedade comercial por
quotas em epígrafe que se regerá pelas cláusulas e condições constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Margalena, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Posto, 7, freguesia de
Casa Branca, concelho de Sousel.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrem. Aluguer de veículos pesados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 52 500 euros, correspondente à soma de
três quotas iguais, do valor nominal de 17 500 euros, pertencente uma
a cada um dos sócios.

Que o capital social encontra-se integralmente realizado em espé-
cie nos bens que a seguir se descrevem:

a) Tractor de mercadorias, marca Volvo de matrícula 87-94-LO,
ao qual foi atribuído o valor de 17 500 euros, que perfaz o valor
nominal da quota da sócia Margarida Clementina Patinho Guerra
Araújo;

b) Semi-reboque, marca Carsul, de carga, com a matrícula L-140485,
tipo basculante, ao qual foi atribuído o valor de 8750 euros; e

c) Semi-reboque, marca Carsul, de carga, com a matrícula L-135436,
tipo basculante, ao qual foi atribuído o valor de 8750 euros, que per-
fazem o valor nominal da quota da sócia, Maria Madalena Patinho
Guerra Valério;

d) Tractor de mercadorias, marca Volvo, de matrícula 28-67-CH,
ao qual foi atribuído o valor de 17 500 euros, que perfaz o valor
nominal da quota do sócio José Carlos Coelho Valério, conforme consta
do relatório do revisor oficial de contas, documento que adiante se
arquiva.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente nos termos da lei.

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

4 � Fica, desde já, nomeada gerente a sócia Margarida Clementina
Patinho Guerra Araújo.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar, nos termos da lei, no capital social
de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em so-
ciedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

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

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários:

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pra-
ticados pela gerência nesse período logo que definitivamente matri-
culada.

Conferida, está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Rita Felizarda Roma
Coelho das Santos Barreiros. 2001885504

PORTO
FELGUEIRAS

FREITAS SOBRINHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 295/
790605; identificação de pessoa colectiva n.º 500870896; data da
apresentação: 260603.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2001030568

GONDOMAR

ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 1041/
930301; identificação de pessoa colectiva n.º 502954639; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 1/20031204.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 25 000 euros para 120 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
120 000 euros, e está dividido em três quotas: uma de 60 000 euros,
do sócio Manuel Armando Gonçalves dos Santos, uma de 12 500 euros,
e outra de 47 500 euros, ambas do sócio José Fernando Leandro
Moreira.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002866325

JORGE MANUEL & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 610/20011031; identificação de pessoa colectiva
n.º 505659328; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 3 e 4/20031204.

Certifico que Jorge Manuel Pereira da Silva, cessou funções de ge-
rente, por renúncia, e foi designada gerente Margarida Natércia Ri-
beiro Pereira, viúva, por deliberação de 20 de Abril de 2003.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002878943

CAFÉ CENTRAL ERMENTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 13 386/20000728; identificação de pessoa colectiva
n.º 505018829; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 5 e 6/20031204.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º, da sociedade em
epígrafe, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5985 euros e está
dividido em três quotas: duas de 2394 euros, cada, que pertencem uma
a cada um dos sócios, Manuel Joaquim de Sousa Santos e Jorge Manu-
el Moura Lopes, e outra de 1197 euros que pertence à sócia Maria
Deolinda da Costa Soares Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Jorge Manuel
Moura Lopes, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura do gerente nomeado.

Certifico, ainda, que Miguel Fernando dos Santos Loureiro da Sil-
va, cessou funções de gerente, em 28 de Dezembro de 2001, por re-
núncia.

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

Está conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002878960

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LUCINDO CASTRO PINTO
& SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 894/20020308; identificação de pessoa colectiva
n.º 505913445; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20031205.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Novembro de 2003.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002883777

SILVA & CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 25 966/810427; identificação de pessoa colectiva
n.º 501229302; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 2/
20031205.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Novembro de 2003.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002883785

HARDINVEST � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 404/990531; identificação de pessoa colectiva
n.º 504478974; número e data da apresentação: PC-1/031211.

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

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002879117

ELISIÁRIO PIRES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 611/981109; identificação de pessoa colectiva
n.º 504295527; número e data da apresentação: PC-1/031212.

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

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2003538950

EMAR � MALHAS E CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 36 235/831013; identificação de pessoa colectiva
n.º 501432299; número e data da apresentação: PC-1/031215.

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

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002879338

CORREIA NEVES & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 382/030702; identificação de pessoa colectiva
n.º 501497854; número e data da apresentação: PC-2/031215.

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

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002879346

PAULICOR � SERIGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9604/
980313; identificação de pessoa colectiva n.º 504119680; número
e data da apresentação: PC-3/031215.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2002.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002879370

MANUEL LUÍS PAULO MONTEIRO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 532/
010925; identificação de pessoa colectiva n.º 505771683; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/031215.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Novembro de 2003.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2003012516

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DOS CARREGAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 172/20010404; identificação de pessoa colectiva
n.º 505332043; número e data da apresentação: PC-1/031217.

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

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2003487808

LUANI � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 318/010627; identificação de pessoa colectiva
n.º 505445140; número e data da apresentação: PC-2/031217.

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

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2003487859

MARIA ARMANDA MIRANDA FERREIRA TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 032/020705; identificação de pessoa colectiva
n.º 506212750; número e data da apresentação: PC-3/031217.

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

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2000888534

HIDROSANTOS � COMÉRCIO E INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 737/000314; identificação de pessoa colectiva
n.º 504892843; número e data da apresentação: PC-4/031217.

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

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002889805

JOSÉ A. M. & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 3738/
931001; identificação de pessoa colectiva n.º 503065234; número
e data da apresentação: PC-5/031217.

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

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002889813

HABIJORGE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 093/991102; identificação de pessoa colectiva
n.º 504724932; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 3/20031205.

Certifico que foi alterada a sede social da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Sede: Praça de Manuel Guedes, 191, 1.º, sala X, São Cosme,
Gondomar.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003487360

NETVIVA � SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 976/20000503; identificação de pessoa colectiva
n.º 504850768; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/
20031215.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Novembro de 2003.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002878978

ARMANDO TEIXEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 3249/
930510; identificação de pessoa colectiva n.º 502179139; número
e data da apresentação: PC-1/20031205.

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

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002671354

AUGUSTO SANTOS QUELHAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 516/20031205; identificação de pessoa colectiva
n.º 506651819 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/20031205.
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Certifico que Augusto Nelson Martini Santos Quelhas constituiu a
sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Augusto Santos Quelhas,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Pedro Álvares Cabral, 201,
freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socieda-
de poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho
ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucur-
sais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em outras actividades de serviços presta-
dos às empresas diversas, nomeadamente consultoria de recovagens,
transportes; subcontratações, alugueres, intermediações e negócios
similares.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital
social.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002879087

MARTINS SANTOS & CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 518/
20031209; identificação de pessoa colectiva n.º 504979183; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 2/20031209.

Certifico que foram alterados o corpo do artigo 1.º, o n.º l, do ar-
tigo 4.º e aditado o n.º 3, ao referido artigo 4.º, da sociedade em epígrafe,
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Martins Santos &
Carneiro, L.da, tem a sua sede na Rua de D. Pedro V, 30, da freguesia
de Gondomar (São Cosme), do concelho de Gondomar, contando-se
o seu início desde 18 de Maio de 2000.

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, cada uma, pertencentes cada uma delas a cada um dos
sócios Valentim de Jesus dos Santos e Maria Pereira dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Valentim
de Jesus dos Santos e Maria Pereira dos Santos.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar, vender e permutar bens móveis, incluindo veículos automó-
veis, assim como celebrar contratos de locação financeira e de alu-

guer de longa duração, tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer
locais ou estabelecimentos para a sociedade, acordar e transigir em
juízo.

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

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002879060

VOLUMIS, PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 500/20031111; identificação de pessoa colectiva
n.º 506743632; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 6 e 7/20031205.

Certifico que Ana Cristina Bragança Milheiro Oliveira, cessou fun-
ções de gerente, por renúncia e foi designado gerente Rodolfo Valentim
Moreira Martins Silva Oliveira, por deliberação de 11 de Novembro
de 2003.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002879095

HARDINVEST � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 404/
990531; identificação de pessoa colectiva n.º 504478974; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/20031209.

Certifico que foram designados os seguintes membros dos órgãos
sociais, para o quadriénio de 2003/2006:

Conselho de administração: Presidente � Alfredo Daniel de Araú-
jo Trevisani, casado; vogais: Luís Miguel Bártolo Correia Ferraz, di-
vorciado, e Miguel Maria Ferraz de Freitas Neto, casado.

Fiscal único efectivo: José Alberto Gomes Neto, casado, revisor
oficial de contas; suplente: Cláudia Maria Gomes Neto, solteira, mai-
or, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 30 de Junho de 2003.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002879109

WHEELDRIVE � LEGALIZAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 322/
20010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505425971; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20031210.

Certifico que foi designada gerente Sandra Maria Sousa dos Reis
Silva, casada, por deliberação de 4 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002879214

CASTRO & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7945/
970121; identificação de pessoa colectiva n.º 503815438;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20031211.

Certifico que Serafim da Silva Castro cessou funções de gerente,
em 28 de Setembro de 2001, por óbito.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002878951
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MANUEL DA SILVA SALA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 17 429/680319; identificação de pessoa colectiva
n.º 500180970; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/
031211.

Certifico que foram designados gerentes os sócios, Vítor Manuel
Martins da Silva Oliveira; Olegário Noé Martins da Silva Oliveira;
Maria Adélia Martins da Silva Oliveira Carneiro; Carlos Manuel
Martins da Silva Oliveira e Hermínia Maria Martins da Silva Oliveira,
por deliberação de 14 de Novembro de 2003.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2000010156

ELOY & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 17 138/960529; identificação de pessoa colectiva
n.º 503680192; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 6 e
inscrição n.º 7, averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 61 e inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 11, 12,
13, 14, 15 e 17/031211.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 1995,20 euros para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que 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.

Certifico ainda que Jorge António Sousa Pereira; Eloy Fernando
Abreu Araújo, cessaram funções de gerentes, por renúncia, e foram
designados gerentes os sócios Agostinho Rodrigues Gonçalves e Ma-
ria de Lurdes Soares Moreira, por deliberação de 11 de Abril de 1997.

Certifico finalmente que Agostinho Rodrigues Gonçalves e Maria
de Lurdes Soares Moreira, cessaram funções de gerentes, por renún-
cia, aquele em 2 de Dezembro de 2003, e esta em 13 de Dezembro de
2003, e foi designado gerente, Manuel Fernando Martinho, por deli-
beração de 2 de Dezembro de 2003.

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

Está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002879150

FORTUM, CONSTRUÇÕES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 223/20030122; identificação de pessoa colectiva
n.º 505319829; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
031212.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Novembro de 2003.

Está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002879303

ILHARGA � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 22 626/770314; identificação de pessoa colectiva
n.º 500605971; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data
da apresentação: 3/031212.

Certifico que Adelino Soares Carreira cessou funções de gerente,
em 25 de Junho de 2003, por óbito.

15 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria José Moura.
2002883793

AFMOP � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 520/031212; identificação de pessoa colectiva
n.º 506762084 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/031212.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AFMOP � Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede na Rua do Caminho D. Miguel,
108; freguesia de Baguim do Monte, concelho de Gondomar.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, assim como, poderá
criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas;
aluguer e comércio de equipamentos; exploração de cantinas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
22 500 euros, pertencente ao sócio Orlando Augusto Moreira Pinto,
e uma outra, do valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
Artur Fernando Moreira Marques.

ARTIGO 4.º

Por deliberação dos sócios a sociedade pode tomar participações
em quaisquer outras sociedades, constituídas ou a constituir, com ob-
jecto igual ou diferente do seu, ainda que reguladas por leis especiais,
em agrupamentos complementares de empresas ou consórcios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes,
eleitos em assembleia geral.

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

3 � A sociedade poderá nomear mandatários, ou procuradores da
mesma, para a prática de determinados actos ou categoria de actos,
atribuindo tais poderes através de procuração.

4 � Até deliberação em contrário, a gerência da sociedade fica a
cargo do sócio Orlando Augusto Moreira Pinto, que, desde já, é no-
meado gerente, com ou sem remuneração, conforme for decidido em
assembleia geral.

5 � Fica expressamente proibido à gerência, obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras
obrigações.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livremente permitida;
a cessão a estranhos depende sempre do consentimento da sociedade,
gozando do direito de preferência na aquisição, em primeiro lugar a
sociedade, e em segundo lugar, os sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) quando a quota tenha sido objecto de penhora, arresto ou outra

providência cautelar, esteja incluída em massa falida ou insolvente,
ou por qualquer outro modo sujeita a venda judicial ou adjudicada a
quem não seja sócio;

c) Em caso de divórcio ou separação judicial de pessoas ou só de
bens, desde que em consequência de qualquer processo judicial ou
extrajudicial, ou de liquidação de património, a quota seja atribuída,
total ou parcialmente, a um terceiro não sócio;
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d) Se a quota vier a ser cedida com infracção do disposto no artigo 6.º
2 � A contrapartida da amortização será, salvo acordo em con-

trário ou disposição legal imperativa, pelo valor nominal da quota e
o seu pagamento será efectuado em quatro prestações semestrais iguais
e sucessivas, vencendo-se a primeira três meses após a deliberação de
amortização.

3 � A quota amortizada poderá figurar no balanço enquanto tal,
podendo posteriormente e por deliberação dos sócios, serem criadas
uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou alguns dos
sócios, ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

1 � Durante os três primeiros meses de cada ano civil, será
convocada uma assembleia geral ordinária, para apreciação das con-
tas do exercício anterior.

2 � As assembleias gerais, serão convocadas por meio de carta
registada com aviso de recepção, com antecedência mínima de 15 dias.

3 � Dos resultados apurados em cada exercício, será retirada a
percentagem legalmente exigida para a constituição ou reintegração
da reserva legal, podendo a totalidade do remanescente ser afectada a
outros fins de interesse da sociedade, que os sócios, expressamente
deliberarem na assembleia geral de aprovação de contas.

Está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002879311

A FLOR DE GONDOMAR � COOPERATIVA
DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 376/
881209; identificação de pessoa colectiva n.º 501135995; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 9 e 10/031211.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução da cooperativa
em epígrafe, e foram designados liquidatários Alvarinho Santos
Moreira; Jorge Manuel Castro Ferreira Ascenção; David da Silva
Moura, Ana Maria Portela Mendes Giesta e José Manuel Moreira
Gomes, por deliberação de 1 de Março de 2003.

Está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002879125

AUTOMÓVEIS SANTA RITA � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7740/
961121; identificação de pessoa colectiva n.º 503768790; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/031215.

Certifico que foi alterada a sede social da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Sede: Travessa do Senhor do Calvário, 42, 4.º, esquerdo, Rio Tin-
to, Gondomar.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002879354

MAIA

MULTIDOMINIUM � CONSULTORIA DE GESTÃO,
TECNOLÓGICA, ECONÓMICA E FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 26/901023;
identificação de pessoa colectiva n.º 502435160.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, todos os
documentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitantes aos anos de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

Conferida, está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 2005001872

LUSOWOOD � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 732/
990811; identificação de pessoa colectiva n.º 504461567.

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

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005012220

J. SANTOS & A. DIAS
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 818/
990106; identificação de pessoa colectiva n.º 505106817.

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

Pela inscrição n.º 3, com as apresentações 9 e 10/20031020 �
Alteração do contrato.

Artigo alterado: n.º 2, do 4.º
Forma de obrigar: Pela intervenção conjunta do gerente António

Dias dos Santos com qualquer outro gerente.
Designado gerente, em 17 de Outubro de 2003, Licínio Tavares

Santos, casado, residente na Rua de Altino Coelho, 100, Vermoim,
Maia, ficando o artigo alterado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade, em todos os
seus actos e contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, um
dos quais será, obrigatoriamente, o gerente António Dias dos Santos.

O texto actualizado do pacto social, ficou depositado, na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

23 de Outubro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2005001120

MAIVAPOR � EMPRESA DE INSTALAÇÃO DE VAPOR
E METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 982/
220290; identificação de pessoa colectiva n.º 502288310.

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

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002181519

SOCIPORMA � INDÚSTRIA DE PORTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5375/
950126; identificação de pessoa colectiva n.º 503349070.

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

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005012670

TÁXI ABEL HORA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 499/
20020108; identificação de pessoa colectiva n.º 505781522.
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Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, todos os
documentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 2005001457

ORGECO � ORGANIZAÇÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 40 588/
851209; identificação de pessoa colectiva n.º 501580042.

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

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005012360

IMO XXI � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2166/
920512; identificação de pessoa colectiva n.º 502758120.

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

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2005012335

ROLISA ROLAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA A INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1529/
890926; identificação de pessoa colectiva n.º 502223707.

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

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2005012351

SPEL � SERVIÇOS AUTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5912/
950607; identificação de pessoa colectiva n.º 503495441.

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

Inscrição n.º 14; apresentação n.º 20/20030930 � Projecto de
fusão.

Modalidade: fusão por incorporação.
Sociedade incorporante: a própria.
Sociedade incorporada: HIPERBOR � Comércio de Acessórios de

Veículos, S. A., com sede no lugar da Estrada, Nogueira, Braga.
Alterações projectadas na sociedade incorporante.
Firma: Império Autocenter � Assistência Automóvel, S. A.
Sede: lugar da Estrada, Nogueira, Braga.
Capital: 7 550 000 euros.

Conferida, está conforme o original.

13 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2005000124

PAÇOS DE FERREIRA

JOSÉ FERNANDO MENDES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2136/031119; identificação de pessoa colectiva n.º 506383253;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/031119.

Certifico que, José Fernando Dias da Rocha Mendes, casado com
Margarida de Oliveira e Sousa, na comunhão de adquiridos, constituiu
a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Fernando Mendes �
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua do Além, 43, freguesia de
Frazão, concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso e a retalho de
móveis. Polimento de móveis.

3.º

1 � O capital social, é de 10 000 euros, pertencente ao sócio único
José Fernando Dias da Rocha Mendes.

2 � O referido sócio único já realizou 50% do valor da sua quota,
em dinheiro, devendo os restantes 50%, também em dinheiro, ser
realizado no prazo de um ano, a contar desta data.

3 � Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 100 000 euros.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, ficam a cargo do sócio único, ora nomeado gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos, podendo este nomear procuradores para a prática
de determinados tipos de actos, sempre que o tiver por conveniente.

2 � Fica o sócio único autorizado a negociar com a própria so-
ciedade em todos os seus actos e contratos estritamente necessários à
prossecução do objecto social.

5.º

Devem ser consignadas em acta as decisões do sócio único, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em re-
gime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibera-
ções em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003799320

CINFAESTRANS � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2135/031119; identificação de pessoa colectiva n.º 506744922;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/031119.

Certifico que, Manuel Francisco Ferreira Cardoso, solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CINFAESTRANS � Transportes
Nacionais e Internacionais, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua
do Comércio, 551, freguesia de Lamoso, concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste em transporte rodoviário de mercadorias.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, pertencente ao sócio único Manuel Francisco Ferreira
Cardoso.
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4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, fica a cargo do sócio único, e de Luís Agostinho Martins
Neto, casado e residente na Rua do Comércio, 551, Lamoso, Paços
de Ferreira, desde já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a intervenção de um gerente, podendo o sócio único
nomear procuradores para a prática de determinados tipos de actos,
sempre que o tiver por conveniente.

3 � Fica o sócio único autorizado a negociar com a própria sociedade
em todos os seus actos e contratos estritamente necessários à prossecu-
ção do objecto social.

5.º

Devem ser consignadas em acta as decisões do sócio único, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em re-
gime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibera-
ções em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003799311

JOSÉ PENHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 693/910227; identificação de pessoa colectiva n.º 500142106;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 14/031111.

Certifico que, por escritura de 21 de Outubro de 2003, lavrada no Car-
tório Notarial de Paços de Ferreira, a fls. 44 do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 318-E, foram nomeadas gerentes as sócias Diva Marta
Brandão Penha e Sousa e Maria Beatriz da Silva Sousa Brandão Penha e
Sousa, em 21 de Outubro de 2003 e foi alterado o pacto social, tendo em
consequência sido alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato social que fica-
ram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 880 euros, está dividido em quatro quotas, uma de 29 928 euros,
pertencente ao sócio José Joaquim Penha e Sousa, uma de
18 954 euros, pertencente à sócia Maria Beatriz da Silva Sousa Brandão
Penha e Sousa e duas iguais de 499 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios Luís Telmo Brandão Penha e Sousa e Diva Marta
Brandão Penha e Sousa.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde já no-
meados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura do gerente José Joaquim Penha e Sousa
ou as assinaturas em conjunto de dois gerentes.

Foi depositado o contrato actualizado a sua redacção actualizada.

11 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003799354

MÁRIO VILELA � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente VILELA & SOUSA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 268/810217; identificação de pessoa colectiva n.º 501139753;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 12 e 13/031027.

Certifico que, por escritura de 30 de Setembro de 2003, lavrada no
Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fls. 98 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 315-E, foi declarada a cessação de funções de
gerente de Alberto Ferreira de Sousa, em 30 de Setembro de 2003,
por renúncia e foi transformada em sociedade unipessoal, tendo em
consequência sido alterados os estatutos da sociedade, que ficaram com
a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário Vilela � Indústria de Mo-
biliário, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua das Lages, freguesia
de Meixomil, concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá ins-
talar e manter sucursais e outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de mobiliário de madei-
ra. Comércio a retalho de mobiliário.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, sendo titular da única quota o sócio único Mário Nunes
da Costa Vilela.

2 � Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 100 000 euros.

4.º

A gerência da sociedade fica a pertencer ao sócio único Mário Nunes
da Costa Vilela, já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura
para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

5.º

São autorizados os negócios jurídicos do sócio único com a socie-
dade que sirvam à prossecução do objecto desta.

6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
excepto em sociedades unipessoais, mesmo com objecto diferente do
seu, bem como associar-se em agrupamentos complementares de
empresas ou em sociedades reguladas por leis especiais.

Foi depositado o contrato actualizado a sua redacção actualizada.

11 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003799265

PAÇOSTORO � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1951/020812; identificação de pessoa colectiva n.º 506262600;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 15 e 16/031027.

Certifico que, por escritura de 30 de Junho de 2003, lavrada no
Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fls. 73 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 305-E, cessou funções de gerente Miguel Pacheco
Moreira, em 30 de Junho de 2003, por renúncia e foi alterado o pac-
to social, tendo em consequência sido alterados os n.º 1 do artigo 3.º,
eliminado o n.º 2 do artigo 3.º e alterados os n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º
do contrato social que ficaram com a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, está dividido em duas quotas, uma de 22 500 euros,
pertencente ao sócio Luís Alberto Machado dos Santos e outra de
2500 euros, pertencente à sócia Maria José Mendes de Oliveira dos
Santos.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Luís Alberto
Machado dos Santos já nomeado gerente.

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

Foi depositado o contrato actualizado a sua redacção actualizada.

11 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003799257

PENAFIEL

DOUROSCRITA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2119/
20011219; identificação de pessoa colectiva n.º 505594510.
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Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2002, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003839623

FECONEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1326/
980213; identificação de pessoa colectiva n.º 504077449.

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

Conferida, está conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2001563760

MOREIRA BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 541/
890330; identificação de pessoa colectiva n.º 502138041.

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

Conferida, está conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2001564724

DOMINGOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 806/
921118; identificação de pessoa colectiva n.º 502868660.

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

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003008497

SILVA & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 949/
940711; identificação de pessoa colectiva n.º 500850399.

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

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003808094

CÉSAR EDUARDO CARVALHO DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 413/
870121; identificação de pessoa colectiva n.º 501577246.

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

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2001565453

O MOLEIRO DE IRIVO, COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1410/
980922; identificação de pessoa colectiva n.º 504234676.

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

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2001566441

ARVOFLORA � SOCIEDADE AGRO-SILVICOLA
DA CASA DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 560/
890717; identificação de pessoa colectiva n.º 502194774.

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

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2001566484

ALCADUTO E ESTIVADA � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2364/
20030124; identificação de pessoa colectiva n.º 505393581.

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

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2002889791

FRANCISCO LEAL � COMÉRCIO DE MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1604/
20000214; identificação de pessoa colectiva n.º 503303062.

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

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2001305940

TÁXI EUROPEROZELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1716/
20010125; identificação de pessoa colectiva n.º 505258994; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 4/20031107.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 foi efectua-
da a cessação de funções dos gerentes, José Manuel Pinto Ferreira e
Maria da Conceição Pinto Ferreira, em 15 de Outubro de 2003, por
renúncia; e pela inscrição acima referida foi efectuada a nomeação
dos gerentes: Fernando de Sousa Pereira e Maria da Glória da Silva
Rocha Pereira, ambos residentes em Boucinha, Abragão, Penafiel.

Data da deliberação: 15 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003808310

PORTO � 1.A SECÇÃO

ALVES PEREIRA & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 015/910716; identificação de pessoa colectiva
n.º 502589159; número e data da prestação de contas: 2444/
20030808; pasta n.º 7316.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002584591

A. LOPES DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 532/790302; identificação de pessoa colectiva
n.º 500897999; número e data da prestação de contas: 2410/
20030804; pasta n.º 7532.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002584583

FONSECA, OLIVEIRA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 049/830706; identificação de pessoa colectiva
n.º 500897999; número e data da prestação de contas: 2449/
20030808; pasta n.º 8379.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002584575

FONSECA, OLIVEIRA & CASTRO , L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 049/830706; identificação de pessoa colectiva
n.º 500897999; número e data da prestação de contas: 2448/
20030808; pasta n.º 8379.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002584567

AO � CONSULTADORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 577/920113; identificação de pessoa colectiva
n.º 502676795; número e data da prestação de contas: 2455/
20030811; pasta n.º 8714.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002584559

ALMEIDA & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 350/820401; identificação de pessoa colectiva
n.º 501266020; número e data da prestação de contas: 2427/
20030806; pasta n.º 1541.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002584648

ALCINO SOUTINHO, ARQUITECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1016/930218; identificação de pessoa colectiva n.º 502931523;

número e data da prestação de contas: 2440/20030807; pasta
n.º 1016.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002584630

ADOLFO DA SILVA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 163/710312; identificação de pessoa colectiva
n.º 500009619; número e data da prestação de contas: 2447/
20030808; pasta n.º 8655.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002584664

BENALI � REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS
E EMBALAGENS E COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 925/860122; identificação de pessoa colectiva
n.º 501730028; número e data da prestação de contas: 2415/
20030804; pasta n.º 2651.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002584656

CONFEITARIA E CHARCUTARIA LEBLON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 440/851106; identificação de pessoa colectiva
n.º 501604979; número e data da prestação de contas: 2408/
20030804; pasta n.º 7068.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002163812

CAMILO DE SOUSA MOTA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 867/720908; identificação de pessoa colectiva
n.º 500326002; número e data da prestação de contas: 2429/
20030806; pasta n.º 3829.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2000700896

EQUISAT � SISTEMAS E PROJECTOS
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5323/970428; identificação de pessoa colectiva n.º 503880698;
números e data das prestações de contas: 2475 e 2476/20030818;
pasta n.º 5323.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa aos anos de exercício de 2000 e 2001.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002584710
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COSTA � MATIAS & COSTA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5324/970429; identificação de pessoa colectiva n.º 503880426;
número e data da prestação de contas: 2488/20030821; pasta
n.º 5324.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002279454

A CONDOMINIAL � ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5407/970521; identificação de pessoa colectiva n.º 503890472;
número e data da prestação de contas: 2494/20030822; pasta
n.º 5407.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002237077

BUSINESS INOVATION � SOCIEDADE AUXILIAR
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6046/971222; identificação de pessoa colectiva n.º 504028766;
número e data da prestação de contas: 2489/20030821; pasta
n.º 6046.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002584702

CONTIVELA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6752/980619; identificação de pessoa colectiva n.º 504194860;
número e data da prestação de contas: 2484/20030820; pasta
n.º 6752.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

27 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002584699

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. QUEIROZ MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 366/810811; identificação de pessoa colectiva
n.º 501187804; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/
20020222; pasta n.º 21 497.

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

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço de 2 410$ em reservas livres.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: 1) António Queiroz Marinho, com uma quota de

2250 euros; 2) António Aires Pereira Marinho, com uma quota de
1250 euros; 3) Maria de Fátima Ramos Aires Pereira Marinho, com
uma quota de 250 euros; 4) Margarida Maria Alexandre Gil Saraiva

Martins Marinho, com uma quota de 250 euros; 5) própria sociedade
com duas quotas de 500 euros.

O pacto social encontra-se depositado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

16 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 1000179354

PORTO � 2.A SECÇÃO

MIKRI � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 429; identificação de pessoa colectiva n.º 506229254; nú-
mero e data da apresentação: 2314/030630; pasta n.º 26 301.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à soci-
edade em epígrafe.

26 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002323739

YE LIN VESTUÁRIO E MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 605; identificação de pessoa colectiva n.º 505578840; nú-
mero e data da apresentação: 2315/030630; pasta n.º 27 129.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à soci-
edade em epígrafe.

26 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002355789

PAMPI-LAR � PAPÉIS DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 088; identificação de pessoa colectiva n.º 502795395; ins-
crição n.º 16; número e data da apresentação: 13/031128; pasta
n.º 16 670.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato com aumento de capital, cujos
artigos se seguem:

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso, importação e
exportação de papéis, nomeadamente guardanapos, lenços de papel,
rolos de cozinha, papel higiénico e toalhas de papel; representação
de marcas, distribuição de produtos, nomeadamente produtos para
crianças ( não alimentares).

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, dividido em três quotas, uma de 100 003,34 euros
pertencente ao sócio Paulo Sérgio Antunes de Almeida Gonçalves
Marques e duas de 24 998,33 euros, cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios Cecília Natália Veiga Lagoa Gonçalves Pereira e
António Manuel Veiga Gonçalves Pereira.

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

Está conforme.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2002610991

INVICTA FM, RADIODIFUSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 778; inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 15 e 16/031127; pasta n.º 20 898.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes registos:

Designação de secretário da sociedade e suplente, respectivamente:
Graça Teixeira da Silva e Diogo Vadre Alvim, casados.
Data da deliberação: 29 de Setembro de 2002.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas em 30 de Setembro de 2002.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2002610967

LUÍS PONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 212/900817; identificação de pessoa colectiva n.º 502401125; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 24/031124; pasta n.º 5554.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas em 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002610916

MEITS � MOTA � ENGIL, IMOBILIÁRIO E TURISMO, S. A.
(anteriormente MOTA � ENGIL, IMOBILIÁRIA E TURISMO, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 559; identificação de pessoa colectiva n.º 504867148; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 20/031205; pasta n.º 22 921.

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

Cisão-fusão com aumento de capital e alteração do contrato.
Cisão parcial da Mota & C.ª, S. A., mediante destaque de parte do

seu património, composto pelo conjunto de participações sociais que
detinha em algumas sociedades da área do imobiliário e turismo e,
créditos por suprimentos associados a essas participações, que incor-
poram por fusão nesta própria sociedade, e bem assim a inerente esfera
jurídica no valor líquido global de 5 387,299 euros.

Mais certifico que foi efectuado um reforço do capital
de: 2 400 000 euros, mediante a emissão de 2 400 000 novas acções or-
dinárias, com o valor nominal de 1 euro, cada uma, realizado através
daquela transferência patrimonial (ágio global de 2 987,299) com alte-
ração dos 1.º n.º 1 e 6.º n.º 1, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MEITS-MOTA � ENGIL, Imo-
biliário e Turismo, S. A. e tem a sua sede na Rua do Rego Lameiro,
38, na freguesia de Campanhã, concelho do Porto.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 2 500 000 euros
representado por 2 500 000 acções ordinárias com o valor unitário
de 1 euro.

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

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2002611076

RELÓGIOS & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 560; identificação de pessoa colectiva n.º 503651508; data
da apresentação: 20031210; pasta n.º 15 455.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referente à socie-
dade em epígrafe.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2000982948

TERAPIA DO SOM � ESTÚDIOS DE GRAVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 941; identificação de pessoa colectiva n.º 503774014; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/031125; pasta n.º 16 482.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas em 30 de Outubro de 2003.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002610924

VGER � SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 436; identificação de pessoa colectiva n.º 505945169; nú-
mero e data da apresentação: 1918/030630; pasta n.º 26 309.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à soci-
edade em epígrafe.

26 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612790

LEONARDO SOUSA MAGALHÃES, SERVIÇOS,
E SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 247; identificação de pessoa colectiva n.º 505693950; nú-
mero e data da apresentação: 2308/030630; pasta n.º 26 025.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à soci-
edade em epígrafe.

26 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002326053

RESTAURANTE NOVO MURALHA DE PEQUIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 550; identificação de pessoa colectiva n.º 506186423; nú-
mero e data da apresentação: 2319/030630; pasta n.º 26 439.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à soci-
edade em epígrafe.

26 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002288488

ROSA & LEGOINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 512; identificação de pessoa colectiva n.º 506203948; nú-
mero e data da apresentação: 2013/030630; pasta n.º 26 394.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à soci-
edade em epígrafe.

26 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002651663

SOLCRA � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 408; identificação de pessoa colectiva n.º 505998912; nú-
mero e data da apresentação: 1919/030630; pasta n.º 26 276.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

26 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612803

GIRA E BERA � PLANTAS, ACESSÓRIOS
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 905; identificação de pessoa colectiva n.º 506333590; nú-
mero e data da apresentação: 1929/030630; pasta n.º 26 823.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

26 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002165807

PINTO & ANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 357; identificação de pessoa colectiva n.º 506319334; nú-
mero e data da apresentação: 1939/030630; pasta n.º 26 208.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

26 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002630135

JOSÉ MENDES SARAIVA & SOUSA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 779; identificação de pessoa colectiva n.º 503369225; nú-
mero e data da apresentação: 2351/030630; pasta n.º 13 890.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002343152

TÁXIS AUTO PISÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 694; identificação de pessoa colectiva n.º 503040444; nú-
mero e data da apresentação: 2354/030630; pasta n.º 11 761.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2000657494

RIBEIRO & VASCONCELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 710; identificação de pessoa colectiva n.º 502573058; nú-
mero e data da apresentação: 2356/030630; pasta n.º 6823.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002178380

GOMES & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 620; identificação de pessoa colectiva n.º 502171170; nú-
mero e data da apresentação: 2357/030630; pasta n.º 8777.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002178445

ONDASOFT � CONSULTORIA E PROGRAMAÇÃO
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 627; identificação de pessoa colectiva n.º 506308537; nú-
mero e data da apresentação: 2364/030630; pasta n.º 26 522.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612722

JOSÉ COUTINHO & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 555; identificação de pessoa colectiva n.º 502989335; nú-
mero e data da apresentação: 2361/030630; pasta n.º 11 422.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2001243855

MANUEL GUEDES DOS SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17 062; identificação de pessoa colectiva n.º 501069283; nú-
mero e data da apresentação: 2367/030630; pasta n.º 10 707.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002326746

PREDIPORTUGAL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 976; identificação de pessoa colectiva n.º 503791636; nú-
mero e data da apresentação: 2363/030630; pasta n.º 16 519.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612757

GARAGEM DO BOLHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 107; identificação de pessoa colectiva n.º 500732280; nú-
mero e data da apresentação: 2398/030630; pasta n.º 16 023.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002 referen-
tes à sociedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612595

ISECOL � IMOBILIÁRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 228; identificação de pessoa colectiva n.º 502613947; nú-
mero e data da apresentação: 2389/030630; pasta n.º 7734.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2000183999

GRIFO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 474; identificação de pessoa colectiva n.º 501889884; número
e data da apresentação: 2383/030630; pasta n.º 6173.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002093903

O RECANTO RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 704; identificação de pessoa colectiva n.º 501900586; nú-
mero e data da apresentação: 2386/030630; pasta n.º 8143.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002242968

MANRAJ � COMÉRCIO DE BIJUTARIA E QUINQUILHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 090; identificação de pessoa colectiva n.º 502837888; nú-
mero e data da apresentação: 2387/030630; pasta n.º 10 149.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612641

JOSÉ AUGUSTO & MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 338; identificação de pessoa colectiva n.º 500708690; nú-
mero e data da apresentação: 2399/030630; pasta n.º 6627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à soci-
edade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612633

GALERIA ORIENTAL � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 108; identificação de pessoa colectiva n.º 504564722; nú-
mero e data da apresentação: 2044/030630; pasta n.º 22 283.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002141770

MÁRIO SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 687; identificação de pessoa colectiva n.º 505510430; nú-
mero e data da apresentação: 2040/030630; pasta n.º 22 283.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002165840

MORAIS, OLIVEIRA & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 931; identificação de pessoa colectiva n.º 500196966; nú-
mero e data da apresentação: 2036/030630; pasta n.º 20 192.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002165050

NUMISPORTO � COLECÇÕES DE MOEDAS E OBJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 993; identificação de pessoa colectiva n.º 502805102; nú-
mero e data da apresentação: 2041/030630; pasta n.º 9900.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002141843

RESIDENCIAL GRANDE RIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1572; identificação de pessoa colectiva n.º 502233990; núme-
ro e data da apresentação: 2032/030630; pasta n.º 10 081.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002190330

JOAQUIM MANUEL DE ALMEIDA � CASA DOS NOIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 624; identificação de pessoa colectiva n.º 500367620; nú-
mero e data da apresentação: 2037/030630; pasta n.º 12 118.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002164991

SOUSA SANTOS, MILHANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6607; identificação de pessoa colectiva n.º 500725357;
número e data da apresentação: 2033/030630; pasta n.º 6391.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes
à sociedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 2000760759

TÊXTEIS MANUEL ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 749; identificação de pessoa colectiva n.º 500583315;
número e data da apresentação: 2045/030630; pasta n.º 12 347.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes
à sociedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 2002141800

TRANSPORTES � JOAQUIM PINTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 992; identificação de pessoa colectiva n.º 502495707;
número e data da apresentação: 2042/030630; pasta n.º 5989.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes
à sociedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 2002141983

J. MENÉNDEZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 56 576; identificação de pessoa colectiva n.º 505641909;
número e data da apresentação: 2257/030630; pasta n.º 24 166.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes
à sociedade em epígrafe.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 2002321760

GAIATO RELOJOEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 900; identificação de pessoa colectiva n.º 505575019;
número e data da apresentação: 2253/030630; pasta n.º 24 775.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes
à sociedade em epígrafe.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002162700

TAPRU PORTUGAL, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícu-
la n.º 56 100; identificação de pessoa colectiva n.º 505275015;
número e data da apresentação: 2259/030630; pasta n.º 23 628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes
à sociedade em epígrafe.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 2002612927

IRMÃOS DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 812; identificação de pessoa colectiva n.º 500391440;
número e data da apresentação: 2271/030630; pasta n.º 20 093.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes
à sociedade em epígrafe.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 2003514040

HELISINDE � MATERIAL TÉCNICO E PAPELARIA
EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 58 120; identificação de pessoa colectiva n.º 502891688;
número e data da apresentação: 2272/030630; pasta n.º 27 062.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes
à sociedade em epígrafe.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 2003514112

PORTÁFRICA � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 48 354; identificação de pessoa colectiva n.º 502422378;
número e data da apresentação: 2261/030630; pasta n.º 5901.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes
à sociedade em epígrafe.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 2002312389

JOAQUIM GONÇALVES MARQUES E C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 360; identificação de pessoa colectiva n.º 501251812;
número e data da apresentação: 2273/030630; pasta n.º 2590.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2003514120

PROJECTO A-5 � PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 198; identificação de pessoa colectiva n.º 502395907; nú-
mero e data da apresentação: 2262/030630; pasta n.º 5533.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002312370

MIGUEL FARIA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 538; identificação de pessoa colectiva n.º 506077314; data
da apresentação: 030701; pasta n.º 26 425.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002613052

PADOURO � UNIÃO PORTUENSE DE PADARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 16 652; identificação de pessoa colectiva n.º 500209731;
data da apresentação: 030701; pasta n.º 3512.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002613044

M. C. PILE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 567; identificação de pessoa colectiva n.º 503998311;
data da apresentação: 030701; pasta n.º 17 780.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002613036

J. TEIXEIRA BRÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 929; identificação de pessoa colectiva n.º 501130659; data
da apresentação: 030701; pasta n.º 24 593.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002613028

PECFARMA � AGROVETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 018; identificação de pessoa colectiva n.º 503801186; data
da apresentação: 030701; pasta n.º 16 597.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002309256

STAND ARMÉNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 364; identificação de pessoa colectiva n.º 503583120; data
da apresentação: 030701; pasta n.º 15 182.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002345260

SOUSA & SOUSA � ESMALTES FOTOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícu-
la n.º 39 087; identificação de pessoa colectiva n.º 501481800;
data da apresentação: 030701; pasta n.º 13 404.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002345252

JOSÉ MOREIRA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícu-
la n.º 25 246; identificação de pessoa colectiva n.º 501163611;
data da apresentação: 030701; pasta n.º 9063.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002 refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002345244

PLANO � INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícu-
la n.º 50 220; identificação de pessoa colectiva n.º 502883340;
data da apresentação: 030701; pasta n.º 10 528.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002613001

MARTINS & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 922; identificação de pessoa colectiva n.º 500956936; data
da apresentação: 030701; pasta n.º 3024.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 1999, 2001 e 2002 re-
ferentes à sociedade em epígrafe.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612994

HENRIQUE PEREIRA DO COUTO, SUCESSOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 192; identificação de pessoa colectiva n.º 500360766; data
da apresentação: 030701; pasta n.º 6744.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612986

HITZEMANN & SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 26 976; identificação de pessoa colectiva n.º 500134944; data
da apresentação: 030701; pasta n.º 6841.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002613010

GUMERBEIRA � ALUGUER DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 791; identificação de pessoa colectiva n.º 505796309; data
da apresentação: 030701; pasta n.º 24 410.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 e 2002 referentes
à sociedade em epígrafe.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002613079

VÍTOR VERDELHO VIEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 780; identificação de pessoa colectiva n.º 505687992; data
da apresentação: 030701; pasta n.º 24 393.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2001962240

XYZT � COMPUTAÇÃO GRÁFICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 615; identificação de pessoa colectiva n.º 504225200; data
da apresentação: 030701; pasta n.º 17 829.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002613060

MEDIVEST � VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 259; identificação de pessoa colectiva n.º 504900714; data
da apresentação: 030701; pasta n.º 22 517.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2001962371

MANUEL DA SILVA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 734; identificação de pessoa colectiva n.º 501319310; data
da apresentação: 030701; pasta n.º 24 592.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002293791

VIC � GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 791; identificação de pessoa colectiva n.º 504070711; nú-
mero e data da apresentação: 2288/030630; pasta n.º 18 044.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

26 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612811

IDAMBI � ESTUDOS E PROJECTOS DE AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 441; identificação de pessoa colectiva n.º 504645315; nú-
mero e data da apresentação: 2287/030630; pasta n.º 22 752.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

26 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612846

IMAGEM VIDA � INSTITUTO DE GINECOLOGIA
E OBSTETRÍCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 123; identificação de pessoa colectiva n.º 505270552; nú-
mero e data da apresentação: 2280/030630; pasta n.º 23 654.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

26 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612838

PEDRO & RIOBOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 697; identificação de pessoa colectiva n.º 501922440; número
e data da apresentação: 2260/030630; pasta n.º 20 442.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

26 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612820

QUINTA DE PAÇOS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 583; identificação de pessoa colectiva n.º 502994312; nú-
mero e data da apresentação: 2443/030630; pasta n.º 11 502.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614415

JOAQUIM BARROS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 832; identificação de pessoa colectiva n.º 500574472; nú-
mero e data da apresentação: 2419/030630; pasta n.º 1542.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614407

PROJECTEL � EQUIPAMENTOS DE FRIO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 159; identificação de pessoa colectiva n.º 501562853; nú-
mero e data da apresentação: 2432/030630; pasta n.º 2372.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614393

MARIA HELENA FIGUEIRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 772; identificação de pessoa colectiva n.º 503369063; nú-
mero e data da apresentação: 2444/030630; pasta n.º 13 883.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614385

H. BALU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 654; identificação de pessoa colectiva n.º 503508980; nú-
mero e data da apresentação: 2462/030630; pasta n.º 11 697.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002199035

URBANIZAÇÕES DA GODINHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícu-
la n.º 54 287; identificação de pessoa colectiva n.º 501169695;
número e data da apresentação: 2435/030630; pasta n.º 18 766.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2000195733

TÁXIS AUTO FRANCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51 545; identificação de pessoa colectiva n.º 503300519;
número e data da apresentação: 2353/030630; pasta n.º 13 202.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2000657346

RAMIRO PIMENTA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 35 655; identificação de pessoa colectiva n.º 501217657;
número e data da apresentação: 2436/030630; pasta n.º 20 126.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614377

KISTÓRIA � PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 711; identificação de pessoa colectiva n.º 504036602;
número e data da apresentação: 2418/030630; pasta n.º 17 929.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614369

OPÇÕES E OPÇÕES � SOLUÇÕES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 966; identificação de pessoa colectiva n.º 503753459;
número e data da apresentação: 2446/030630; pasta n.º 18 261.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614350

TAVARES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 18 691; identificação de pessoa colectiva n.º 500559813;
número e data da apresentação: 2461/030630; pasta n.º 705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002315922

ROTASOL � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 512; identificação de pessoa colectiva n.º 503957755; núme-
ro e data da apresentação: 2429/030630; pasta n.º 22 827.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à sociedade
em epígrafe.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614342

PAULA PINTO PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 883; identificação de pessoa colectiva n.º 501953493; nú-
mero e data da apresentação: 2456/030630; pasta n.º 20 522.

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

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614334

OREM � ORGANIZAÇÃO DE ESPECTÁCULOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 898; identificação de pessoa colectiva n.º 504461338; nú-
mero e data da apresentação: 2452/030630; pasta n.º 22 066.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socieda-
de em epígrafe.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614326

INTEGRAÇÃO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1460; identificação de pessoa colectiva n.º 502634979; data da
apresentação: 030701; pasta n.º 14 211.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

30 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2001962304

O. A. OLIVEIRA & ASCENÇÃO, CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícu-
la n.º 54 417; identificação de pessoa colectiva n.º 504589415;
número e data da apresentação: 2189/030630; pasta n.º 18 969.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612439

GAIVOTA TROPICAL DOCE � CONFECÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícu-
la n.º 53 829; identificação de pessoa colectiva n.º 504082744;
número e data da apresentação: 2125/030630; pasta n.º 18 085.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002323593

GINOBIMA � CLÍNICA DE RADIOLOGIA
E GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 823; identificação de pessoa colectiva n.º 504083554;
número e data da apresentação: 2207/030630; pasta n.º 18 079.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612455

MONTEIRO & ASSOCIADOS, ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 439; identificação de pessoa colectiva n.º 503948365;
número e data da apresentação: 2123/030630; pasta n.º 17 612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002323615

INSIEME � MODA E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 435; identificação de pessoa colectiva n.º 504302230;
número e data da apresentação: 2120/030630; pasta n.º 18 988.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612463

PAIS & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 591; identificação de pessoa colectiva n.º 500559830;
número e data da apresentação: 2210/030630; pasta n.º 18 998.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002177198

GMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícu-
la n.º 32; identificação de pessoa colectiva n.º 502236140; nú-
mero e data da apresentação: 2077/030630; pasta n.º 10 098.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612374

SONO E SONHOS � PRODUTOS TERAPÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 138; identificação de pessoa colectiva n.º 505120208; nú-
mero e data da apresentação: 2087/030630; pasta n.º 23 671.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612382

P. M. H. C. � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 661; identificação de pessoa colectiva n.º 505654270; nú-
mero e data da apresentação: 2215/030630; pasta n.º 24 259.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002202710

OLINDINA DE JESUS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 028; identificação de pessoa colectiva n.º 501737820; nú-
mero e data da apresentação: 2197/030630; pasta n.º 24 415.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002004099

SHOTIMAGE � ACTIVIDADES FOTOGRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 103; identificação de pessoa colectiva n.º 505266377; nú-
mero e data da apresentação: 2243/030630; pasta n.º 23 633.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612390

TECHLOAD INTERNACIONAL TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 318; identificação de pessoa colectiva n.º 505390043; nú-
mero e data da apresentação: 2185/030630; pasta n.º 23 875.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612404

YIPING & LIWEI � RESTAURANTE CHINÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 671; identificação de pessoa colectiva n.º 504972766; nú-
mero e data da apresentação: 2131/030630; pasta n.º 23 047.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002355509

MELO & SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 350; identificação de pessoa colectiva n.º 505333520; nú-
mero e data da apresentação: 2406/030630; pasta n.º 23 910.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2003026851

PLANO FUTURO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 010; identificação de pessoa colectiva n.º 505108968; nú-
mero e data da apresentação: 2405/030630; pasta n.º 23 521.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2001564872

1640 � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E GESTORA
DE ESCRITÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 037; identificação de pessoa colectiva n.º 505192721; nú-
mero e data da apresentação: 2175/030630; pasta n.º 23 552.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612412

SONG & YE � RESTAURANTE CHINÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 062; identificação de pessoa colectiva n.º 505238578; nú-
mero e data da apresentação: 2136/030630; pasta n.º 23 577.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002355525

PLASTISOL � SOCIEDADE DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 170; identificação de pessoa colectiva n.º 500219737; nú-
mero e data da apresentação: 2024/030630; pasta n.º 5489.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612242

SOCIMOBI � SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 602; identificação de pessoa colectiva n.º 501574492; nú-
mero e data da apresentação: 2029/030630; pasta n.º 5206.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à sociedade
em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002312427

LUÍS MIGUEL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 564; identificação de pessoa colectiva n.º 500170371; nú-
mero e data da apresentação: 2016/030630; pasta n.º 24 587.

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

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002688494

PINTO DE LIMA & DIAS COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 638; identificação de pessoa colectiva n.º 500849129; nú-
mero e data da apresentação: 2148/030630; pasta n.º 16 357.

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

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614466

SST � LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 077; identificação de pessoa colectiva n.º 503818267; nú-
mero e data da apresentação: 2248/030630; pasta n.º 16 659.

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

16 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614458

OLIVEIRA & GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 770; identificação de pessoa colectiva n.º 503057550; nú-
mero e data da apresentação: 2395/030630; pasta n.º 11 920.

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

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002632014

NOVA EMPRESA INDUSTRIAL DE CURTUMES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5093; identificação de pessoa colectiva n.º 500203482; núme-
ro e data da apresentação: 2381/030630; pasta n.º 1502.

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

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612676

MATRIZ PLUS � COMÉRCIO DE CONSUMÍVEIS
PARA A INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 699; identificação de pessoa colectiva n.º 504390422; nú-
mero e data da apresentação: 1947/030630; pasta n.º 23 876.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612684

RISCOS ILIMITADOS � COMPANHIA DE TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 890; identificação de pessoa colectiva n.º 504333518; nú-
mero e data da apresentação: 1948/030630; pasta n.º 23 328.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à soci-
edade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612692

MONTEIROS � GOMES & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 911; identificação de pessoa colectiva n.º 506196038; nú-
mero e data da apresentação: 2126/030630; pasta n.º 26 828.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à soci-
edade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002323585

ROLOMED � GLOBAL � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 651; identificação de pessoa colectiva n.º 505801078; nú-
mero e data da apresentação: 2217/030630; pasta n.º 26 548.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2000627110

TODA A PROVA � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
DESPORTIVOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 249; identificação de pessoa colectiva n.º 506014495; nú-
mero e data da apresentação: 2220/030630; pasta n.º 26 027.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612536

IDA E VOLTA � TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 183; identificação de pessoa colectiva n.º 506151247; nú-
mero e data da apresentação: 2224/030630; pasta n.º 26 873.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612544

TIRANOREX � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 490; identificação de pessoa colectiva n.º 506088782;
número e data da apresentação: 2224/030630; pasta n.º 26 371.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002004080

RAMIRO & AVELINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 767; identificação de pessoa colectiva n.º 501715452;
número e data da apresentação: 2365/030630; pasta n.º 20 487.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002326770

INVICTAMAX � COMÉRCIO DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 363; identificação de pessoa colectiva n.º 506037185;
número e data da apresentação: 2358/030630; pasta n.º 26 216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2000660339

IBERBYTE � SOCIEDADE MULTIMÉDIA, AUDIOVISUAL
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 656; identificação de pessoa colectiva n.º 505772655;
número e data da apresentação: 2359/030630; pasta n.º 26 553.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612765

JOAQUIM VILAÇA GRANJA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 447/031212; identificação de pessoa colectiva
n.º 506526399; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
031202; pasta n.º 27 422.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim Vilaça Granja,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua da Azenha, 296, freguesia de
Paranhos, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de artigos de papelaria, ba-
zar, lotarias e actividades similares.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme deci-
são do sócio único, fica a cargo deste, o qual desde já é nomeado
gerente.

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

ARTIGO 5.º

1 � O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, que sirvam à prossecução do seu objecto.

2 � Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade obede-
cem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem obser-
var a forma escrita.

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital
social.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2004404701

J. F. S. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 434; identificação de pessoa colectiva n.º 501345574; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 7/031113; pasta
n.º 12 279.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os registos de: aumento de capital e alteração do contrato,
cujo artigo se segue:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5 000 000 euros, que corresponde à soma de duas quotas, uma de
4 640 000 euros pertencente ao sócio Joaquim António Flores Ferreira
dos Santos e outra de 360 000 euros pertencente à própria sociedade.

Está conforme.

19 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004422190

TRIBARRA � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 017; identificação de pessoa colectiva n.º 502208910; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 26/031113; pasta
n.º 24 722.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 27 de Março de
2003, para o ano de 2003.

Conselho de administração: presidente � Maria Elvina Reis Coe-
lho Cepeda Alves, casada; vogais: José Manuel Coelho Ramos
Montenegro, casado; e João Carlos Jesus Correia Coelho, solteiro,
maior.
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Fiscal único: Mendes, Ferreira, Soutinho & Faria, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede na Rua do Professor
Correia de Araújo, 593, Praceta Privada, entrada 3, sala 3, Porto,
representada por José Pinto de Almeida Soutinho, revisor oficial de
contas, casado; suplente: José Augusto Silva Mendes, revisor oficial
de contas, casado.

Está conforme.

21 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004422734

PALMA � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 754; identificação de pessoa colectiva n.º 502479116; nú-
mero e data da apresentação: 4340/031113; pasta n.º 5978.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2003434216

QUATRO MÃOS, PRODUÇÕES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 215; identificação de pessoa colectiva n.º 505082748; data
da apresentação: 031113; pasta n.º 23 759.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002 referen-
tes à sociedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004422777

METAMORPHOSES � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 785; identificação de pessoa colectiva n.º 504345249; data
da apresentação: 031113; pasta n.º 20 905.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004422769

SJGS ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 002; identificação de pessoa colectiva n.º 505856662; data
da apresentação: 031113; pasta n.º 24 704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004422750

LUSO LISTA II � EDIÇÕES PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 570; identificação de pessoa colectiva n.º 506233766;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 1/031110; pasta n.º 26 462.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo: cessação de funções de gerente, em 19 de
Setembro de 2003, de Luís António Gonçalves Pires, renúncia.

13 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004422025

VILA VISO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 167; identificação de pessoa colectiva n.º 504177664;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/031114; pasta n.º 18 607.

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

Sede: Rua de Pedro Homem de Melo, 55, 4.º, sala 6, freguesia de
Aldoar, Porto.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004422785

SALGADO & VISEU, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 516; identificação de pessoa colectiva n.º 504894170; nú-
mero e data da apresentação: 2360/030630; pasta n.º 22 832.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612773

TRANSPORTES MOREIRA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 280; identificação de pessoa colectiva n.º 504852841; nú-
mero e data da apresentação: 2355/030630; pasta n.º 23 831.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002340609

HOSPIX � INFORMÁTICA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 839; identificação de pessoa colectiva n.º 504082159; nú-
mero e data da apresentação: 2352/030630; pasta n.º 18 095.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002340811

NUNES CORREIA � INDÚSTRIAS TÉRMICAS DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 051/800325; identificação de pessoa colectiva
n.º 500883211; data da apresentação: 27062003; pasta n.º 6565.

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

28 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002612749

LOUSÃTEXTIL � INDÚSTRIA DE MALHAS E BORDADOS
DA LOUSÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 349; identificação de pessoa colectiva n.º 502097116; nú-
mero e data da apresentação: 2391/030630; pasta n.º 22 610.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à sociedade
em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612714

GUIDO FERRAZ & JOSÉ PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 313; identificação de pessoa colectiva n.º 501407022; nú-
mero e data da apresentação: 2388/030630; pasta n.º 12 468.

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

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612560

NIEPORT � (VINHOS), S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 436; identificação de pessoa colectiva n.º 500202141; nú-
mero e data da apresentação: 2394/030630; pasta n.º 633.

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

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612579

HABITAÇÃO 81 � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 107; identificação de pessoa colectiva n.º 500732280; nú-
mero e data da apresentação: 2398/030630; pasta n.º 16 023.

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

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612587

PARTESSI � COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 732; identificação de pessoa colectiva n.º 504991825; nú-
mero e data da apresentação: 2396/030630; pasta n.º 23 113.

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

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612609

SABER AO QUADRADO � FORMAÇÃO
E APOIO TÉCNICO ESCOLAR SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 668; identificação de pessoa colectiva n.º 506349195; nú-
mero e data da apresentação: 2397/030630; pasta n.º 26 566.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612617

NICOLAU DE SOUSA LIMA � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 282; identificação de pessoa colectiva n.º 504224646; nú-
mero e data da apresentação: 2390/030630; pasta n.º 18 761.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2000179878

JOSÉ RODRIGO OLIVEIRA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícu-
la n.º 57 210; identificação de pessoa colectiva n.º 506162982;
número e data da apresentação: 2384/030630; pasta n.º 24 979.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002653194

VÍTOR GOMES & JORGE ARCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícu-
la n.º 1468; identificação de pessoa colectiva n.º 502210974; nú-
mero e data da apresentação: 2385/030630; pasta n.º 18 515.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612625

SANTO TIRSO

CONSTRUÇÕES JOSÉ LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3729/970625; identificação de pessoa colectiva n.º 503912816;
data de entrega para depósito: 28112003.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000504019

TERMOTOR � ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 804/
790529; identificação de pessoa colectiva n.º 500850879; data de
entrega para depósito: 03122003.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos respeitantes à prestação de contas dos anos de 2001 e
2002.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000504140

COPERINO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4219/990217; identificação de pessoa colectiva n.º 504459325;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 15 e 16/20031203.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o re-
gisto de cessação de funções do administrador José António Gonçalves
Martins Pereira, em 31 de Março de 2003, por renúncia, procedeu-se
ainda à nomeação da gerente Filipa Cristina da Costa Martins Pereira.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000504108

EUROMOVIDEIA � IDEIAS PUBLICITÁRIAS
EM MOVIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6001/031210; identificação de pessoa colectiva n.º 505124084;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 16/031210.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato, tendo em consequência alterado n.º 1 do arti-
go 1.º e o n.º 2 do artigo 6.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma EUROMOVIDEIA � Ideias Publici-
tárias em Movimento, L.da e tem a sua sede na Rua do Dr. Carneiro
Pacheco, 465, freguesia e concelho de Santo Tirso.

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000504213

I. G. TÊXTEIS � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3107/941130; identificação de pessoa colectiva n.º 503307360;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/20031210.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
da respectiva sociedade sido aprovadas em 20 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000504205

FIBROGEST, FINANÇAS, INVESTIMENTOS
E GESTÃO SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3623/970130; identificação de pessoa colectiva n.º 503810029;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 12/031209.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe aumentou o ca-
pital de 2 000 000 euros para 5 000 000 euros, mediante a emissão
de 960 000 novas acções e em consequência foi alterado o artigo 4.º
n.º 1 do pacto, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, é de 5 000 000 euros, dividido em
1 000 000 de acções do valor nominal de 5 euros cada uma, encon-
trando-se já realizado.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000583784

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

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 202;
identificação de pessoa colectiva n.º 500157618; inscrição n.º 19;
número e data da apresentação: 4/031205.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de deliberação de redução de capital, no montante de
22 289,640 euros, por deliberação da assembleia geral da sociedade
em 8 de Outubro de 2003.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000504167

TÊXTEIS BARCARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2951/940314; identificação de pessoa colectiva n.º 503162078;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/20031209.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
da respectiva sociedade sido aprovadas em 9 de Setembro de 2003.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000504183

EMBIE � CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4388/990923; identificação de pessoa colectiva n.º 504632647;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/20031205.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
da respectiva sociedade sido aprovadas em 23 de Outubro de 2003.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000504175

STOP AND SEE � EMPRESA DE PUBLICIDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5999/031204; identificação de pessoa colectiva n.º 506783600;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20031204.

Certifico que Silvano de Sousa Ferreira, constitui a sociedade em
epígrafe, cujo o contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação STOP AND SEE � Em-
presa de Publicidade Unipessoal, L.da, e terá a sua sede na Rua do
Engenho, 239, freguesia de Vila das Aves do concelho de Santo Tirso.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar, trans-
ferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas lo-
cais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de agência de publicidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à quota de igual valor nominal pertencente
ao sócio Silvano de Sousa Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Silvano de Sousa
Ferreira.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir quotas em sociedades de responsabili-
dade limitada, com objecto igual ou diferente do seu, desde que não
fique na situação de sócio único dessa sociedade.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000504132

MAJORI � SOCIEDADE TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1504/860423; identificação de pessoa colectiva n.º 501681213;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 12/031204.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado par-
cialmente o contrato, quanto aos artigos 3.º e 7.º, os quais ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 75 000 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
22 500 euros pertencente ao sócio Abílio Jorge Leite Almeida da
Costa; outra do valor nominal de 37 500 euros pertencente ao sócio,
Rui Manuel da Costa Carvalhal; e outra do valor nominal de
15 000 euros, pertencente à sócia Maria Irene Moreira Fernandes
Almeida Costa.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência será exercida por um gerente designado em
assembleia geral, obrigando-se a sociedade com a assinatura de mes-
mo ou de um procurador devidamente mandatado.

2 � O mandato dos gerentes é de dois anos.

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000583490

CARLOS ALBERTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5878/030320; identificação de pessoa colectiva n.º 506529932;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/031203.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital social de 250 000 euros para 550 000 euros, tendo, em
consequência sido alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
550 000 euros, representado por três quotas: uma do valor nominal
de 330 000 euros do sócio Carlos Alberto da Silva Costa e duas do
valor nominal de 110 000 euros pertencendo uma a cada um dos só-
cios Carla Maria e Silva Costa e João Carlos e Silva Costa.

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000504116

CRUZ & AREAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3818/971128; identificação de pessoa colectiva n.º 504007416;

averbamento n.º 1 à inscrição E-1, averbamento n.º 2 à inscrição
E-2 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 4, 6 e 7/
031203.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do gerente Mamede Sousa Cruz e de Maria de
Fátima dos Santos Areal, em 24 de Outubro de 2003, por renúncia.

Procedeu-se ainda ao aumento de capital de 125 000 euros para
127 500 euros e alterou-se parcialmente o contrato, tendo
consequentemente sido alterados os artigos 3.º e 5.º, os quais ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
127 500 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais de
42 500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Vasco Mamede
Areal Cruz, Luís Miguel Areal Cruz e José Filipe Areal Cruz.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbem aos
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

2 � São já gerentes os sócios Vasco Mamede Areal Cruz, Luís
Miguel Areal Cruz e José Filipe Areal Cruz.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

4 � A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

5 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis, incluindo

veículos automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira ou de leasing para a

aquisição de bens;
c) Tomar de arrendamento ou trespasse locais ou estabelecimentos

destinados ao exercício da sua actividade, outorgar e assinar os res-
pectivos contratos; e

d) Acordar e transigir em juízo.

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

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000022090

ARMAZÉNS ARTIGOS PARA O LAR � LIMA & PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5960/030919; identificação de pessoa colectiva n.º 505640716;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030919.

Certifico que Teresa Braga Lima Peixoto e José Manuel da Silva
Peixoto, constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Armazéns Artigos para o Lar � Lima
& Peixoto, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é no lugar de Coutada, freguesia de Roriz,
concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de electrodomésticos e
outros artigos para o lar.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Teresa Braga Lima Peixoto e José Manuel
da Silva Peixoto.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberação em assembleia geral, fica a cargo dos
gerentes designados em assembleia geral.
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2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Comprar e vender bens imóveis, tomar de arrendamento quais-

quer locais, bem como dar e tomar de trespasse estabelecimentos
comerciais;

c) Celebrar contratos de leasing.
4 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Teresa Braga

Lima Peixoto e José Manuel da Silva Peixoto.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do montante do capital social, por deliberação unâ-
nime dos sócios.

ARTIGO 7.º

Qualquer cessão onerosa de quotas depende do consentimento da
sociedade atribuindo-se aos sócios não cedentes o direito de preferên-
cia a exercer nos termos legais.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000585221

CONFECÇÕES � FILI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1857/881010; identificação de pessoa colectiva n.º 502047747;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 12/031202.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado par-
cialmente o contrato, tendo em consequência sido alterado o arti-
go 4.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e está dividido em duas quotas, uma no valor nominal
de 22 500 euros, pertencente à sócia Filipa Cristina Silva Costa e outra
no valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Augusta Vitória
de Freitas Lima e Silva.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000504094

REIS & LAGOA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5874/030314; identificação de pessoa colectiva n.º 505919370;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/20031128.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado par-
cialmente o contrato, tendo em consequência sido alterado o corpo
do artigo 1.º, o corpo do artigo 3.º e o corpo do artigo 5.º, os quais
ficaram com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Reis & Lagoa � Confecções, L.da, tem
a sua sede na Avenida de São Tiago, 104, freguesia de Rebordões,
concelho de Santo Tirso.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros pertencendo uma a cada um dos sócios Abílio José da Sil-
va Reis e Ângela Maria da Silva Lagoa.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a ambos os

sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo apenas necessá-
rio a intervenção de um gerente para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000575226

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DE SANTO TIRSO, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 1/
840124; identificação de pessoa colectiva n.º 501544002; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 1/031127.

Certifico que em relação à cooperativa em epígrafe, foi registada a
designação da direcção e fiscalização para o triénio de 2003/2005,
por deliberação em 27 de Março de 2003.

Direcção: presidente � João Maria de Freitas Lima Ribeiro;
secretário: Fernando José Camizão Rossi Oliveira e tesoureiro: José
Gregório Sá Torres; suplentes: António Manuel Moreira Rodrigues;
Fernando Fernandes Pereira e António Tavares Gouveia.

Conselho fiscal: presidente � Maria Júlia Dias Moreira Padrão;
vogais: Alexandrino Fernandes Teixeira Machado e Luís Bento
Sampaio Correia de Miranda; suplentes: José Joaquim Francisco de
Sousa; José Machado Ferreira Dias e Orlando José Lage de Sousa.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000583903

DIMOBART � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4680/001027; identificação de pessoa colectiva n.º 504932969;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/031127.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, esta alterou parci-
almente o contrato, tendo sido alterados o n.º 1 do artigo 2.º, e o 3.º,
do respectivo contrato, os quais ficaram com a seguinte redacção:

2.º

1 � A sua sede é na Avenida do Comendador Abílio Ferreira de
Oliveira, 326, freguesia de São Martinho do Campo, concelho de Santo
Tirso.

3.º

O seu objecto consiste na construção, imobiliária e compra e ven-
da de imóveis.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000583911

AGRASVEST � EMPRESA DE CONFECÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6503/020130; identificação de pessoa colectiva n.º 505636026;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/031204.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
de cessação de funções do gerente Cláudio João Andrade da Silva em
10 de Outubro de 2003, por renúncia.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000504159
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TROFA

PESTANA VIEIRA DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa . Matrícula n.º 5883/
031118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/181103.

Certifico que os sócios da referida sociedade constituíram uma so-
ciedade conforme o contrato que se segue:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pestana Vieira da Silva,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de António Sousa Reis, freguesia de S.
Martinho do Bougado, concelho da Trofa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante, café,
snack-bar; actividades de catering; organização de festas e eventos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido, compete à sócia ou a não sócios, ficando desde já nomeada
gerente a sócia Gracinda Pestana da Costa Vieira da Silva.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios jurídicos sirvam à prossecução do
objecto social.

ARTIGO 6.º

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

Conferi e está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Adélia da Con-
ceição Rodrigues Vieira de Castro. 2001870477

TROFIVAL � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO DE JARDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Trofa. Matrícula n.º 5884/
031120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031120.

Certifico que os sócios da referida sociedade constituíram uma so-
ciedade, conforme o contrato que se segue:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TROFIVAL � Indústria de Mo-
biliário de Jardim, L.da

2 � Tem a sua na Rua do Almirante Gago Coutinho, 340, fregue-
sia de Bougado ( São Martinho), concelho da Trofa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de mobiliário de jar-
dim.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Fernando
António de Azevedo Gonçalves, que, desde já, fica nomeado gerente.

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

3 � Fica incluída nos poderes da gerência a compra e venda de
viaturas automóveis.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios ou para a sociedade, para
estranhos depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A amortização de quotas será permitida nos casos de arresto, arro-
lamento ou penhora da quota, de cessão de quotas, sem prévio con-
sentimento da sociedade e de acordo com o titular da quota.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferi e está conforme.

25 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carneiro Ferreira de Carvalho. 2001870485

SISTEMER � MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5824/
030605; identificação de pessoa colectiva n.º 506633217;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2; números e data das
apresentações: 11 e 12/031125.

Certifico que Florbela Iolanda Coimbra Carvalho e Maria Manuela
Guimarães Corte-Real, cessaram as funções de gerentes, na sociedade
supra, em 20 de Novembro de 2003, por renúncia.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2000028446

MVCOLAS � COLAS INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Trofa. Matrícula n.º 5878/
031031; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/031031.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Fernanda
Maria da Silva Ferreira Vila e que a mesma se rege pelo contrato
seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma MVCOLAS � Colas Industriais,
Unipessoal, L.da, tem a sua na Zona Industrial do Soeiro, lote 35, da
freguesia de Coronado (São Mamede), concelho da Trofa.

2 � Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
deslocada para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho, ou
para concelhos limítrofes, bem como serem criadas filiais, sucursais
ou outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste no fabrico de colas industriais, vernizes e
detergentes e revenda de produtos químicos.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado por uma só quota pertencente à sócia
única.
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§ único. Por decisão da sócia poder-lhe-ão ser exigíveis prestações
suplementares de capital, por uma ou mais vezes até ao montante de
25 000 euros.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme delibe-
ração em assembleia geral, pertence à sócia, que desde já fica nomeada
gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é
suficiente a intervenção da gerente.

5.º

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

6.º

A sociedade poderá amortizar a única quota quando esta for sujeita
a arrolamento, arresto e/ou penhora.

7.º

A sócia poderá celebrar negócios com a sociedade, para prossecu-
ção do objecto social, nos termos do artigo 270.º F do Código das
Sociedades Comerciais.

Está conforme.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2000022278

FILIPEMA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3581/
961220; identificação de pessoa colectiva n.º 504056077; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/031128.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação da sociedade
supra, sendo a data da aprovação das contas de 26 de Novembro de
2003.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2000068286

VILA DO CONDE

SOARES & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 880/880310; identificação de pessoa colectiva n.º 501954830;
data da apresentação: 200603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

27 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001878281

SANTARÉM
ABRANTES

PAULMAT � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE MÓVEIS E OBJECTOS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 692/
860122; identificação de pessoa colectiva n.º 501606386; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 2/031204.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Outubro de 2003.

11 de Dezembro de 2003. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 2003062416

PEGOCONSTROI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1557/
990202; identificação de pessoa colectiva n.º 504439235; data da
entrega: 031203.

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

11 de Dezembro de 2003. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 2003062408

SOPADEL CAFÉ PAPELARIA MATOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1835/
020121; identificação de pessoa colectiva n.º 505974886; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/031202.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Março de 2003.

11 de Dezembro de 2003. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 2003062424

ESPAÇOS E SOLUÇÕES, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1814/
011212; identificação de pessoa colectiva n.º 505802589; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/031127.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º; o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado e
subscrito em dinheiro e noutros bens e valores constantes da escrita
social e corresponde à soma de três quotas, sendo, duas iguais do va-
lor nominal de 2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Nuno Miguel Martins Madeiras, e Alexandra Margarida Batista Da-
mas Claro, e uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao
sócio Mário Alves Madeiras.

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

11 de Dezembro de 2003. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 2003062394

INSTALMAC � INSTALAÇÕES E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1988/
891103; identificação de pessoa colectiva n.º 502242124; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/031210.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º n.º 1 o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma INSTALMAC � Instalações e Materiais
de Construção, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Dias Simão, 143 a
151, de polícia, freguesia de Alfarrarede, concelho de Abrantes.

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

16 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003063056



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 35 � 11 de Fevereiro de 20043286-(112)

TELEMATOS � ELECTRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1312/
960109; identificação de pessoa colectiva n.º 503565725; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/031209.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2003.

16 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003063048

JOSÉ GRILO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1994/
031216; identificação de pessoa colectiva n.º P 506805875; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031216.

Contrato de sociedade

José Inácio Fernandes Grilo, natural da freguesia de Chamusca,
concelho de Chamusca, portador do bilhete de identidade n.º 4599345,
emitido pelo Arquivo de Identificação de Santarém em 17 de Julho de
2003, contribuinte fiscal n.º 158794800, residente na Estrada Nacio-
nal, 118, 190 Tramagal, casado no regime de comunhão de adquiri-
dos com Maria Fernanda Cardoso Ferreira Grilo.

E declara o outorgante que pelo presente contrato constitui uma
sociedade unipessoal por quotas que se regerá pelas seguintes cláusulas:

1.º

A sociedade adopta a denominação José Grilo, Unipessoal, L.da e
tem a sua sede em Estrada Nacional, 118, 190 Tramagal, freguesia de
Tramagal, concelho de Abrantes.

2.º

A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para outro
local do mesmo concelho ou concelho limítrofe, podendo criar su-
cursais, agências, delegações ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto da sociedade é agência funerária.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, corresponde à quota pertencente ao sócio José Inácio
Fernandes Grilo.

5.º

A gerência da sociedade poderá ser atribuída a sócios e/ou a estra-
nhos à sociedade, a nomear em assembleia geral, ficando desde já no-
meado gerente, o sócio, autorizado a movimentar as contas bancárias
para pagamento de despesas de constituição e instalação da sociedade.

6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003063064

CHAMUSCA

AGRI-ATELA � SOCIEDADE AGRÍCOLA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 355/
030415; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/030702.

Certifico que por escritura de 25 de Junho de 2003 do Cartório
Notarial de Alpiarça, lavrada a fls. 107 e seguintes do livro de notas
para escrituras diversas n.º 20-E, foi alterado o contrato da sociedade
em epígrafe, quanto ao artigo 4.º, do referido contrato que ficou com
a redacção que se segue:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em numerário é de
500 000 euros, correspondente a uma única quota detida pela socie-

dade denominada Vale da Lama � Sociedade Agrícola do Vale da Lama
d´Atela, L.da

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva Rosa. 2002159246

CLÍNICA MÉDICA COSTA SANTOS
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 358/
030522; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030522.

Certifico que por contrato de constituição de sociedade unipessoal
de 22 de Maio de 2003 devidamente reconhecido, foi constituída a
sociedade em epígrafe por: Maria Manuela Esgalhado da Costa San-
tos, casada sob o regime da comunhão de adquiridos com Joaquim Rosa
dos Santos, que se rege pelo contrato que se segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Médica Costa Santos � Socie-
dade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede, na Rua do 25 de Abril, 17,
2140-656 Carregueira, freguesia da Carregueira, concelho da Chamus-
ca, podendo no entanto, ser transferida para outro local do território
nacional mediante deliberação do sócio.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto actividades médicas e de enferma-
gem, prática clínica, medicina dentária e odontologia e outras activi-
dades de saúde humana.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a uma única quota com igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia Maria Manuela Esgalhado da Costa Santos.

ARTIGO 4.º

Com a unanimidade dos votos correspondentes à totalidade do
capital social, poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de 100 000 euros, e restituídas quando for
permitido.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da Sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme o que vier a ser deliberado.

2 � Para obrigar a Sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, e representá-la em juízo e fora dele, é sufi-
ciente a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes Maria Manuela Esgalhado
da Costa Santos, sócia e Joaquim Rosa Santos, não sócio seu marido.

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital de outras sociedades.

ARTIGO 7.º

A sócia única declara que não é sócia de nenhuma outra sociedade
unipessoal, de acordo com o n.º 1 do artigo 270.º-C do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

A gerência fica desde já autorizada a efectuar os levantamentos da
conta em nome da Sociedade, para aquisição de equipamentos e bens
do giro comercial, e ainda para liquidação, das despesas com a cons-
tituição e registo, bem como a celebrar quaisquer negócios jurídicos,
por conta da Sociedade no âmbito do respectivo objecto.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva Rosa. 2002159521
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VITALINA GODINHO � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Fonte, 43, freguesia de Vale de Cavalos,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 362/
030716; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030716.

Certifico que por escritura de 5 de Maio de 2003 do 1.º Cartório
Notarial de Santarém, lavrada a fls. 39 e seguinte do livro de notas
para escrituras diversas n.º 209-F, foi constituída a sociedade em
epígrafe por: Vitalina Rosa Martins Godinho, divorciada, que se rege
pelo contrato que se segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vitalina Godinho � Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Fonte, 43, freguesia de Vale de Cavalos,
concelho da Chamusca.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração florestal, compra, corte
e abate de árvores, comércio de madeira e prestação de serviços a
outras empresas relacionadas com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e está representado por uma única quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia Vitalina Rosa Martins Godinho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, compete à única
sócia, desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração conforme
ela decidir.

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

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 de outras sociedades, nos termos permitidos
por lei, 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.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva Rosa. 2002159092

CALI � COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 181/
951027; identificação de pessoa colectiva n.º 503539341; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/030124.

Certifico que por escritura de 28 de Novembro de 2003 do Cartó-
rio Notarial de Golegã, lavrada a fls. 74 e seguintes do livro de notas
para escrituras diversas n.º 212-A, foi alterado o contrato da socieda-
de em epígrafe, quanto ao artigo 3.º, e aditado o artigo 8.º ao referido
contrato que ficou com a redacção que se segue:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
17 956,71 euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor
nominal de 8978,36 euros, pertencente ao sócio António Paulo Ben-
to Mendes Simão, uma no valor nominal de 4489,17, pertencente ao
sócio Bernardino Mendes Simão e outra no valor nominal de
4489,17 euros, pertencente à sócia Maria Efigénia do Rosário
Figueiredo Mendes.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares, até ao montante
de 100 000 euros, mediante deliberação tomada por unanimidade, pelos
sócios.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva Rosa. 2002159530

VÍTOR MANUEL M. MARIA CARPINTARIA E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 197/
961008; identificação de pessoa colectiva n.º 503948225;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/030623.

Certifico que por acta n.º 13 de 5 de Janeiro de 2003 da assembleia
geral da referida sociedade, lavrada no respectivo livro de actas, foi
alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 1.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vítor Manuel M. Maria � Car-
pintaria e Móveis, L.da, e tem a sua sede na Zona de Actividades
Económicas, lotes 36 a 39, em Chamusca.

2 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva Rosa. 2002159084

REGASPRADO � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
E MONTAGEM DE SISTEMAS DE REGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 363/
020410; identificação de pessoa colectiva n.º 506030075; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/031020.

Certifico que por escritura de 23 de Abril de 2003 do Cartório
Notarial de Arraiolos, lavrada a fls. 27 e seguintes do livro de notas
para escrituras diversas n.º 33-D, foi alterado o contrato da sociedade
em epígrafe, quanto ao artigo 1.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação REGASPRADO � Sociedade
de Comercialização e Montagem de Sistemas de Rega, L.da e tem a
sua sede na Quinta do Arneiro de Cima, à Estrada de São Sebastião,
freguesia e concelho da Chamusca.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a Sociedade pode
deslocar a sede social dentro mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências ou outras formas locais
de representação no território nacional.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva Rosa. 2002159017

T. M. V. � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 361/
030624; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/030624.

Certifico que por actas n.º 2 de 1 de Junho de 2003 e n.º 3 de 2 de
Junho de 2003 da assembleia geral da referida sociedade, lavrada no
respectivo livro de actas, foi alterado o contrato da sociedade em
epígrafe, quanto ao artigo 2.º, que ficou com a seguinte redacção:

2.º

1 � A sede social é na Rua Direita de São Pedro, 211 de polícia,
na freguesia e concelho da Chamusca.
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2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar fi-
liais, agências, sucursais ou outras formas locais de representação, onde
e quando julgar conveniente.

3 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, consti-
tuir associações em participação e consórcios.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva Rosa. 2002159289

AGRI-ATELA � SOCIEDADE AGRÍCOLA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 355/
030415; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030415.

Certifico que por contrato de constituição de sociedade unipessoal
de 19 de Março de 2003 devidamente reconhecido, foi constituída a
sociedade em epígrafe por: Vale da Lama � Sociedade Agrícola do
Vale da Lama d´Atela, L.da que se rege pelo contrato que se segue:

ARTIGO 1.º

Constitui-se a partir de hoje e por tempo indeterminado, uma so-
ciedade unipessoal por quotas de responsabilidade limitada, que adop-
ta a denominação AGRI-ATELA � Sociedade Agrícola Unipes-
soal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade terá a sua sede social na Herdade do Vale da Lama
da Atela de Cima, freguesia de Vale de Cavalos, concelho da Chamus-
ca, a qual poderá ser transferida para qualquer outro local do territó-
rio português por deliberação da gerência.

2 � A assembleia geral poderá decidir a constituição ou encerra-
mento de agências, sucursais ou qualquer outra forma de representa-
ção da sociedade.

ARTIGO 3.º

Constitui objecto específico da Sociedade a produção agrícola.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente à quota única detida pela sociedade deno-
minada Vale da Lama � Sociedade Agrícola do Vale da Lama
d´Atela, L.da

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da Sociedade é confiada a dois gerentes eleitos em
assembleia geral.

2 � Os gerentes são dispensados de caução e remunerados, ou não,
em condições a definir pela assembleia geral.

3 � Para o exercício das funções de gerente é dispensada a quali-
dade de sócio da Sociedade.

4 � Os gerentes poderão, mediante deliberação da assembleia ge-
ral delegar poderes de gerência, e de procuração em terceiros, defi-
nindo simultaneamente os seus poderes, funções e remuneração.

5 � A Sociedade poderá constituir mandatários, nos termos da lei.

ARTIGO 6.º

Sem prejuízo do disposto noutros artigos deste pacto social, é ne-
cessário o voto favorável dos gerentes eleitos para que a Sociedade
delibere validamente na delegação de poderes em terceiros.

ARTIGO 7.º

A Sociedade obrigar-se-á validamente em todos os seus actos e
contratos pela assinatura dos dois gerentes ou do procurador nomea-
do, nos termos e limites da respectiva procuração.

ARTIGO 8.º

1 � A Sociedade poderá deliberar a amortização da quota do sócio
único nos seguintes casos:

a) Em caso de insolvência ou falência;
b) Sempre que a quota seja arrestada ou, por qualquer outra forma

judicialmente apreendida, e o arresto ou apreensão não for levantado
no prazo de 60 dias contados da data em que foi decretado;

c) Em caso de liquidação do titular.

2 � A deliberação da Sociedade que decida a amortização deverá
ser tomada no prazo máximo de 90 dias contados do conhecimento
pela Sociedade de qualquer um dos factos referidos no número anterior.

3 � O preço da quota amortizada será o que resultar do balanço da
Sociedade efectuado com referência à data em que ocorrer algum dos
factos referidos no número anterior.

ARTIGO 9.º

Sem prejuízo do que se encontrar especialmente regulado por lei,
as assembleias gerais serão convocadas pelo menos com 15 dias de
antecedência.

ARTIGO 10.º

1 � A dissolução e liquidação da Sociedade será deliberada pela
assembleia geral, nos termos da lei.

2 � Salvo se for outra a decisão da assembleia geral, especialmen-
te convocada para o efeito, caberá à gerência exercer funções de li-
quidatário.

ARTIGO 11.º

1 � Ficam desde já nomeados gerentes: Charles Anthony Hyde,
casado, residente em Soulton Close, East Langdon, Dover, Kent,
CT155JB, Inglaterra e Engenheiro António Vasco de Mello Silva
César de Menezes, casado, residente na Rua  do 1.º de Maio, 118,
1300-474 Lisboa.

2 � A Sociedade assume desde já os custos da sua constituição.
3 � A gerência fica autorizada a levantar a totalidade do capital

social, depositado em instituição bancária, em nome da Sociedade ora
constituída, a fim de custear as despesas da sua constituição, publica-
ção, registo e instalação da sua sede social.

4 � A gerência fica expressamente autorizada a praticar todos os
actos e contratos necessários ou convenientes à prossecução do ob-
jecto da Sociedade.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva Rosa. 2002159165

IMOCARREGUEIRA � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Rua Direita, 37, freguesia da Carregueira,
concelho de Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 366/
030925; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030925.

Certifico que por escritura de 30 de Abril de 2003 do Cartório
Notarial de Torres Novas, lavrada a fls. 102 e seguinte do livro de
notas para escrituras diversas n.º 494, foi constituída a sociedade em
epígrafe entre: Eduardo Manuel Ferreira Monteiro, casado com Isaura
dos Reis Paulo Monteiro, sob o regime da comunhão de adquiridos; e
Joaquim de Oliveira Costa, casado com Maria Fernanda Ferreira
Monteiro, sob o regime da comunhão geral, que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IMOCARREGUEIRA � Compra e
Venda de Propriedades, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Direita, 37, freguesia de
Carregueira, concelho da Chamusca.

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de propriedades,
arrendamentos urbanos e comerciais, promoção de urbanizações e
loteamentos.

ARTIGO 4.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, pertencentes uma a cada um dos sócios Eduardo
Manuel Ferreira Monteiro e Joaquim de Oliveira Costa.
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ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, que pode não ser remunerada se tal
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos gerentes, a
nomear em assembleia geral, sócios ou não, ficando desde já nomea-
dos gerentes ambos os sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante global de 50 000 euros, e restituídas quando for permitido,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

ARTIGO 8.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de deliberação
dos sócios.

ARTIGO 9.º

Na cessão de quotas a estranhos, que dependerá do consentimento
da sociedade, terão esta e os sócios, sucessivamente, direito de prefe-
rência.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, por
acordo com o respectivo titular, quando esta for sujeita a arrolamen-
to, arresto, penhora, quando for incluída em massa falida ou insol-
vente, em caso de morte ou interdição do sócio ou quando for cedida
sem o consentimento da sociedade, quando exigível.

2 � Salvo o acordo em contrário ou disposição legal imperativa a
contrapartida da amortização será igual ao valor nominal da quota.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva Rosa. 2002159114

CONSTÂNCIA

NEOPORTA � INDÚSTRIA DE PORTAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 90/
971209; identificação de pessoa colectiva n.º 504101137; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 1/031209.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe, foi aumentado
em 200 000 euros, subscrito em dinheiro, pelos sócios Rogério Paulo
Gomes Melo com 66 660 euros, Maria da Conceição Sousa Bastos,
com 81 340 euros e Minervina Gomes Correia, com 52 000 euros,
em reforço das suas quotas, pelo que foi alterado o artigo 4.º do pacto
social, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito nos termos da
escrituração social, é de 207 481,97 euros, dividido em três quotas,
sendo uma do valor nominal de 69 153,99 euros pertencente ao só-
cio Rogério Paulo Gomes Melo, uma do valor nominal de
84 382,67 euros, pertencente à sócia Maria da Conceição Sousa Bas-
tos e uma do valor nominal de 53 945,31 euros, pertencente à sócia
Minervina Gomes Correia.

Foi depositado na pasta respectiva o texto actualizado do con-
trato.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de
Jesus Pereira Morais. 2001407424

IMO CONSTÂNCIA � CONSTRUÇÃO CIVIL
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 108/
990331; identificação de pessoa colectiva n.º 504538101; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 3/031120.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe, foi aumentado
em 186 000 euros subscrito, em dinheiro, pelos sócios António Ma-
nuel Viegas Pereira Mateus com 27 900 euros, João Abel da Costa
Nogueira, com 27 900 euros e Vítor Félix Aquino, com 130 200 euros,
em reforço das suas quotas, pelo que foi alterado o artigo 3.º do pacto
social, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores da escrita é de 366 000 euros, e corresponde à soma das se-
guintes quotas: duas de 54 900 euros, cada uma delas de cada um dos
sócios António Manuel Viegas Pereira Mateus e João Abel da Costa
Nogueira e uma de 256 200 euros, do sócio Vítor Félix Aquino.

Foi depositado na pasta respectiva o texto actualizado do contrato.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de
Jesus Pereira Morais. 2001407386

LOURO & PEREIRA � COMÉRCIO E INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 123/
010125; identificação de pessoa colectiva n.º 505272660; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/020920.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 2002.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de
Jesus Pereira Morais. 2001407556

CAFÉ, SNACK-BAR O ZANGARILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 16/
920114; identificação de pessoa colectiva n.º 501804536; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/031104.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Outubro de 2003.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de
Jesus Pereira Morais. 2001407416

FERREIRA DO ZÊZERE

HIPERCARGA � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 254; identificação de pessoa colectiva n.º 506176096; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/031118.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe a ex-sócia Maria
de Fátima Vieira Lopes, renunciou às funções de gerente em 8 de
Outubro de 2003, tendo alterado parcialmente o pacto social, quanto
aos artigos 1.º, 3.º, n.º 2 do artigo 4.º, os quais têm a seguinte a se-
guinte composição:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HIPERCARGA � Transportes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Venda da Serra, freguesia de
Águas Belas, concelho de Ferreira do Zêzere.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
com pode a sociedade instalar, manter ou extinguir sucursais e outras
formas de representação social, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à quota de igual valor do sócio.
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ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a um
ou a mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes o sócio Davy Henriques
Afonso e o não sócio Pedro Manuel Cotrim Ferreira.

3 � A sociedade fica obrigada com a intervenção de um ge-
rente.

4 � Fica vedado aos gerentes, sob pena de responsabilidade pes-
soal, intervir em nome da sociedade em fianças, subfianças e outros
actos estranhos aos negócios sociais.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível)
2001485140

SANTARÉM

DOMOTUR � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1748/
860428

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006053949

A PANIFICADORA REGIONAL DE ALCANHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 396/
610213; identificação de pessoa colectiva n.º 500304190; inscri-
ção n.º 30 e inscrição n.º 32; números e data das apresentações: 6 e
8/041103.

Certifico que por escritura de 15 de Outubro de 2003 lavrada a
fls. 75 do livro de notas para escrituras diversas n.º 899 B do 4.º Car-
tório Notarial de Lisboa, foi aumentado o capital social, e alterado o
contrato da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos, 3.º e 15.º, que
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social é de
110 000 euros e corresponde à soma das 26 quotas seguintes: uma,
no valor nominal de 10 205,42 euros, na titularidade dos sócios
Maria da Silva, Manuel Cosme da Silva Pedro, Dina Maria da Silva
Pedro Gonçalves e Rosa Maria da Silva Pedro, em comum e sem
determinação de parte ou direito; uma, no valor nominal de
2469,06 euros, e outra no valor nominal de 8230,17 euros, ambas
na titularidade da sócia Maria do Céu Conceição Mesquita; outra, no
valor nominal de 897,84 euros na titularidade dos sócios Maria
Pepino Batista, Maria Manuela Batista Pedro e José Manuel Batista
Pedro, em comum e sem determinação de parte ou direito; outra,
no valor nominal de 987,62 euros, na titularidade da sócia Maria
Fernanda São Pedro Amaro Vieira; outra, no valor nominal de
1735,82 euros, na titularidade da sócia Fernanda Figueiredo Simões
Santos; outra, no valor nominal de 4773,51 euros, na titularidade
do sócio José Figueiredo dos Reis; outra, do valor nominal de
4773,75 euros, na titularidade do sócio Alfredo Manuel Figueiredo
Simões dos Reis; outra, no valor nominal de 8783,09 euros, na
titularidade do sócio Manuel João Simões dos Reis Gaspar; outra, no
valor nominal de 3950,49 euros, na titularidade dos sócios Maria
Amélia Fava Vitoriano, António Manuel Vitoriano Carta, Maria de
São José Vitoriano Carta Marques Flor e Jorge Manuel Vitoriano
Carta, em comum e sem determinação de parte ou direito; outra, no
valor nominal de 658,41 euros, na titularidade do sócio José dos
Santos; outra, no valor nominal de 718, 27 euros, na titularidade
dos sócios Alda Matias Serrano Gonçalves e Maria Helena Matias
Serrano Gonçalves, em comum e sem determinação de parte ou di-
reito; outra, no valor nominal de 6464,42 euros, na titularidade dos
sócios Delfina Antunes Ferreira, Maria Helena Ferreira Amaro
Monteiro e António Ferreira Amaro, em comum e sem determina-

ção de parte ou direito; outra, no valor nominal de 3232,21 euros,
na titularidade dos sócios António Marques Migueis, Urbalina Mar-
ques Migueis, Lisandro Marques Migueis e Maria Marques Migueis
Branco, em comum e sem determinação de parte ou direito; outra,
no valor nominal de 4938,09 euros, na titularidade dos sócios Ma-
ria da Conceição Ribeiro de Sousa Fernandes, Maria Adelaide Ribei-
ro de Sousa de Almeida, Maria Lídia Ribeiro de Sousa Pais e Maria
Cidália Ribeira de Sousa Lourenço, em comum e em partes iguais;
outra, no valor nominal de 1436,54 euros, na titularidade do sócio
Caetano Baptista Beirante; uma, no valor nominal de 5596,53 euros,
e outra, no valor nominal de 685,85 euros, ambas na titularidade do
sócio Mário da Silva Cabique; outra, no valor nominal de
1152,22 euros, na titularidade do sócio Manuel da Conceição Bote-
quim; outra, no valor nominal de 8559, 38 euros, na titularidade do
sócio Manuel Abreu; outra, no valor nominal de 1675,96 euros, na
titularidade dos sócios Efigénia da Conceição Silva, Manuel da Silva
Freire, Florência da Silva Freire Bray e António da Silva Freire, em
comum e sem determinação de parte ou direito; outra, no valor
nominal de 1675,96, na titularidade dos sócios Carmina da Concei-
ção Antunes, Maria da Conceição Amaro, Maria de Lurdes Antunes
Amaro Ferreira, Carmina da Vera Cruz Antunes dos Santos Melão,
Maria Salomé Antunes dos Santos Galrinho, Maria Luísa Antunes
dos Santos Galrinho e Maria Teresa Antunes dos Santos, em co-
mum e sem determinação de parte ou direito; outra, no valor nomi-
nal de 718,27, na titularidade dos sócios Elvira Vicente Henriques e
Albino Júlio Henriques Peste, em comum e sem determinação de
parte ou direito; outra, no valor nominal de 2469,06 euros, na
titularidade do sócio José Manuel Leal Lopes; outra, no valor nomi-
nal de 22 000 euros, na titularidade do sócio António Manuel Leal
Lopes; e outra, no valor nominal de 1212,06 euros, na titularidade
do sócio Gabriel Fernandes.

ARTIGO 15.º

Compete ao gerente ou ao conselho de gerência eleitos nos ter-
mos do artigo anterior, a administração de todos os negócios da
sociedade, a sua representação em juízo e em todos os actos e con-
tratos, nomeadamente celebrar contratos de arrendamento até ao
limite de 1500 euros; celebrar contratos de leasing, abertura de
crédito, bem como liquidar contas caucionadas subscritas por le-
tras ou livranças através da venda de títulos que caucionem essas
operações, até ao montante de 65 000 euros cada uma; celebrar
contratos de compra e venda de equipamento de uso industrial
destinados ao funcionamento do sector de panificação e pastelaria
da sociedade, com ou sem locação financeira; transigir, em acções
de cobrança de créditos, até ao montante máximo de 1000 euros;
aceitar e subscrever livranças; efectuar operações de reforço de
tesouraria que garantam o normal funcionamento da empresa e abrir
filiais, sendo para tal necessária a assinatura do gerente único ou
de dois membros do conselho de gerência para validamente obri-
gar a sociedade.

§ 1.º Carecem de deliberação prévia da assembleia geral os
actos de alienação e oneração do património imobiliário da so-
ciedade.

§ 2.º É expressamente proibido ao gerente único ou ao conselho de
gerência obrigarem a sociedade pela prestação de avais, fianças ou
abonações, em operações que envolvam sócios, os seus próprios inte-
resses ou quaisquer outros.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006053680

VAGRIL � TINTAS E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1722/
851016; identificação de pessoa colectiva n.º 501586245; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 1/181103.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi inscrita a dis-
solução e encerramento da liquidação.

Data: 31 de Dezembro de 2003.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006053620
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J. N. C. TRANS � TRANSPORTES MERCADORIAS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3328/
970718; identificação de pessoa colectiva n.º 503918075; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/241103.

Certifico que por acta lavrada em 13 de Novembro de 2001, foi
redenominado o capital, e alterado o contrato da sociedade em
epígrafe, quanto ao artigo, 3.º, que ficou com a redacção seguinte.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 9 000 975,96 euros e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 4 000 987,98 euros, uma de cada um dos só-
cios, José Rodrigues Carreira e Anabela Coelho das Neves Carreira.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006053639

NEDERGESTE � ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3600/
990316; identificação de pessoa colectiva n.º 504555006; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/021203.

Certifico que por acta lavrada em 30 de Dezembro de 2001, foi
redenominado o capital, e alterado o contrato da sociedade em
epígrafe, quanto ao artigo, 3.º, que ficou com a redacção seguinte.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros, e está representado por uma única quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia Jozina Maria Horst.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006053779
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